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gevaar neemt de acute dienst van de Riagg
geen mensen tegen hun zin op.

ieterde Groot is tien keer opgenomen
geweest. Hij is manisch-depressief .
Onl~ngs kocht hij een flat aan een
rustige kade in Amsterdam-West. Vlak
lloor de verhuiztng ging het weer mis. Pie
ter werd manisch en liep maandenlang
verdwaasd rond voordat de politie hem
uiteindelijk oppakte. Familie, vrienden en
zijn eigen.psychiater keken al die tijd mach
teloos toe, En dat terwijl Pieter zijn psychia
ter vooraf toestemming had gegeven hem
onder dwang OP te laten nemen.

Vanuitwetenschappelijke hoek zijn al kant
gemaakt. bij dat gevaarscriteri
um. Ook minder gevaarlijke mensen met
een psychIatrische aandoening zijn immers
soms beter af me! een behandeling onder
dwang. Oe ethicus dr. R. Berghmans pielt In
zijn proefschrift 'Om bestwil. Paternalisme
in de psychiatrie' voor de invoeri ng van het
'zelfbindingscontract' Mensen met terug
kerende psychische stoornissen, zoals ma
nlsch-depressieven, zouden hiermee tegen
-zichzelf worden beschermd. Hij trekt de
vergelijking met Odysseus die zich bil volle
verstand door zijn bemanning liet vastbin
den aan de mast van het SChip, om niet voor
het verlokkelijke gezang van de Sirenen te
bezwijken. Psychiatrische patiènten die al
meerdere crises hebben meegemaakt zou
den per contract kunnen vastleggen dat zij,
in geval van nood, tegen hun wil worden

t~kenlngen

In de hal staan verhuIsdozen vol boeken
hoog opgestapeld tegen de muur. De huis
kamer is al ingericht op een ovale ho uten
tafel brandt een th eelichtje. Oe grote ra
men van het appartement bieden uiulCht
over een brede watervlakte met langzaam
voorbijvarende schepen. Op de elektrische
piano aan de wand staat een muziekboek
open. .. Een nieuwe hobby", zegt hij aarze
lend. "Het geeft me rust om met muziek be
zig te zijn. Niot tanal iek. Gewoon kijken
hoe het gaat."
"eter (43) was universitair docent 11wn hi
voor de eerst~ keN werd overvallen dom
II manische pSythO~l! . hlmidde l ~ zil hll ill
weN een tijd in d~ WAO ,er! werkt tiij al$ vrij
williger in het buurtwerk. Zijn opname iJl
de kli niek verlopen nooit zonder probie
men, Juist bij een beglOnendecrlsÎs is hij zelf
van mening dat het heel goed met hem
gaat ~ "Dit is een typisch ondf~rd(!e l van hC!l
ziektebcdd",l(\ql hij
Oe wet bepaJlt dat een patiënt eM 'lI.'Vll1r
moet vormen voor zichzelf of ziJI1 omg
vihg, voordat hij gedwongen katl worden
opgenomen. Daardoor kon het soms een
half Jaar duren voordat Pieter zijn noodza
kelijke behandeli ng kreeg, Oe schade die
hij daardoor in zijn leven aanricht - ruzie
met familie en vrienden, financiële chaos maakt een terugkeer uit de kliniek iedere
keer moeilijker. Vandaar dat hij als een va n
dl! eersten een contract afsloot meth et So
(l;Jal psychiatrisch dienstencent rum (SPOC)
in Amsterdam-West Naast afspraken over
de behandeling bevat dit contract een wils
vérk laring waarin staat dat hi j, indien no
dig, onder dwang w il wo rden opgenomen,
.. Ik wil dat het ouderwetse 'bestwilcriteri 
um' gehanteerd wordt, omdat het 'ge
vaarscriterIum' in mijn geval voor mijzelf en
mijn omgeving z.inloze extra schade veroor
zaakt, Bovendien is bij vroege interventie
de kans op snel herstel groter", staat in de
wilsverklaring. Toch mislukte een vroegtij
dige opname, want het contract mist een
lurldische basis. Een 'vrijwillige opname on 
der dwang' staat haaks op de huidige wet
Bijzondere Ondernemingen in Psychiatri
sche Ziekenhuizen (BOPZ), waarin alleen
het gevaarscrit erium geldt . Zonder direct
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gen handen Mln'en.pij tw

psychlatrisq,e klinieken

wordt geëxperimenteerd
met een tussen patiënten
psychiater afte sluiten 'zei··
Er is veel angst voor misbruik. Een werkge
ver zou o p een contract kunnen aandrin
gen, de psychiater of de familie kunnen ie
mand o nder druk zetten om te tekenen.
Berghmans onderkent deze gevaren en hij
stelt dan ook voorwaarden waaraan zo'n
contract moet voldoen Bovendien zou ook
biJ een contract de rechterlijke toetsing bij
opname onder dwang gehilndhaaid moe
ten blijven In plaats vèln het gevadr dat de
patiënt oplevert, zou dan dl' geldigheid va n
het contract getoctu kunnen worden

ij Pandorcl werken enkele Vrijwilligers
die alsthriftt>lijke afspraken met hun
kliniek hebben gemaakt. Maar het is
de vraag in hoeverre dit een opname kan
bespoedigen . Wel blijkt de rechte r, die de
opname moet goedkeuren, welwillend t e
staan tegenover eerder gemaakte afspra
ken op papier ..Tijdens mijn opname heb
ben de rechter en de offider van justitie wel
egehjk aan het contract gerefereerd",
vert~!t Pieter, die uiteindelijk via een Rech..
terlîjke Macht iging (RM) een half jaar 'vast

B

bindingscontract'; zodra de
psychose zich aandient, kan
de patiënt (op dat moment
tégen .zijn wil) worden opge
nomen. Het contract moet
voorkomen dat de patiënt
ontredderd rondzwerft,
overlast veroorzaakt of doo
de hulpverlening moet wor
den platgespoten.

zat' Pandora vindt het ook daarom van
belang dat het zelfbindingscontract in d e
wet wordt geregeld . Een 'paardem iddel' als
een RM Is dan niet meer nodig

I

soort Noord-Zuid-conflict, dat
bijna altijd garant staat voor een
~",lnnr n n~ w('rI~rljd In hrt
,',....

scbeaandoening kunnen n
In Amsterdam hun lotillè.

Ol d .

.. Het grootste voordeel van het contract is
dat ik zelf mijn behandeling heb kunnen af
spreken", zegt Marijke Heslinga Zij is part
time voorlichtster bij een grote welzijnsin
steUing, Daamaast begeleidt zij groepen In
de vrouwenhulpvereniging MarIJke (39)
heeft vijf opnames wegens manlsrh gedrag
achter de rug. "Het waren allemaal vrijwill i
ge opnames, want ik luisterde met enig
<Indringen nog wel naar mijn vrienden en
familie Maar eenmaal in de kliniek spoten
ZIJ mil iedere keer plat. omdat ik nogal hef
tig weigerde die zwi:lre medicijnen te ne
men ,"
Zij Is er zeker van dat de toegediende neu
roleptica haar herstel nodeloos vitstelden,
" Ik was na zo'n opname van zes weken
eeds bijna een jaar depressief Dankzij be
ripvolle collega's kon Ik wel aan het werk,
aar mijn soóale leven kreeg iedere keer
weer een enorme opdonder" In het con
t! dct dat Marijke Heslinga nu met het SPDC
heeft afgesloten komen neuroleptica pas
na enkele weken aan de orde Voor die tijd
krijgt zij een 'separeerbeleid' met veel rust
n's avonds een slaapmiddel.
AI!> compromis met de kliniek is ilfgespro
kt'" dat ,zij wel lithium ilccepteert, een in
IWilr ogen vrij onschuldig pu'vf'nti~T mid
d~!1 "Wc hebben hpt vorig )" ',l/ kunllt'll uit
proher~n p,n hp.t werkl' ,VI'll"1! '11 vrnllJk,
~:\ bln/'lç,~ _ ~n ~('îl')~r , wecll1etc",(jl'll
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Als de Europese en de internatio
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et eerste echte opnamecontract in
de Valeri uskliniek dateert van 1992.
..Ik vind het een schande dat jullie
mij als ik ziek ben niet willen behandelen",
nep een patiënt, die maanden had gezwor
ven alvorens opgenomen te worden. Over
tuigd van het feit dat ziJn televiSIe gevaartij
ke stralen uitzond had hH zijn volledige
inboedel verkocht. Hij liep blootsvoets over
straat en zijn kinderen slaagden er niet in
hem naar de klimek te praten Eenmaal op
genomen en weer bij zijn positieven stelde
hij met de Valeriuskliniek een signalerings
plan op. ,Ik praal moeilijker en Ik verwaar
loos mijn huishouden", noemt hij als eerste
~iqnaltln van een dreigende crisis.
NJ 'l " l'iJlldnll ll'kellde ikzl IJoJ'.Ii?1'l1 Ook
en Wilsverklaring , 'Als l~ weiyCl OPY ~fo
men If~ wr)rfIE: 11 m~'1 er een beoordehng
kOlilen vuor I.'I'n Illl!t'wari"y.,tdhnu Dan
wil ik clat jullie mij gedwonge1l'opncmen:
staat daann te lezen, .. Dat IS dus niet ge
lukf', vertel Perqum, " Die miJnheer ging
weer zwerven en spoelde aan bij de eerste
hulp van de Vrije Universiteit."
Perquin is ondanks deze mislukte opname
sterk voor het maken van contracten. "We
staan nog maar aan het begin, EI is veel
meer precisie nodig. Als het ziekenhuis
zoiets aangaat, moet het die patiënt ook
echt opnemen."

an het contract gaat een 'scenario'
vooraf. waarin Marijke de omstan
digheden beschrijft die haar tot ma
nisch gedrag kunnen brengen. En de ken
merken van dat gedrag. 'De eerste tekenen
van doordraaien zijn. moeilijk fn slaap ko
men, vroeg wakker met een opgewonden
gevoel, het gevoel dat het allemaal gewel
dig gaat, snel geTrriteerd door de mensen
om mij heen', aldus het scenario.
.. Het opmaken van zo 'n contract helpt in ie
der geval bij het bewustWordingsproces
van de patiënt", vindtL Perquin, psychiater
Op init iatief van Pandora onderzoeken
bil de Amsterdamse Valeriuskliniek. Hij laat , riste n nu hoe het zelfbindingscontract van
een 'signaleril1gsplan' zien, dat enkele pa
Berghmans wettelijke geldigheid kan krij 
tiènten in deze kliniek hebben gemaakt.
gen, D~ pas ingevoerde Wet BOPZ zal over
voorafgaande aan een wilsverklaring voor
drie jaar worden geëvalueerd, "Tegen die
gedwon'Jen opname. In het plan staat alles t ijd hopen we met een voorstel te komen",
zegt Hans van der Zee. In de huidige prak·
opgeschreven dat duidt op een komende
crisis. Dal kan zo onschuldig z.ijn als het in
tOk kan het maken van een contract. vol
huis halen van een voorraad limonade Een
gens Perquin, al helpen , "Als ZOiets in het
Itlënte schrijft als eerste teken van twijfel'
dossier van de acute Riaggdienst wordt op
'als ik tegen mijn partner zeg dat we van nu
genomen, dan kunnen die een voorspelling
af aan allelm nog maar Roosvicee drinken.
ctPen voor eventueel gevaar En het helpt
nder hel kopje 'opletten' staat' het mo
ook als de rechter de patient ziet, dat zo'n
ment dat ik daadwerkelijk tien flessen
contract er ligt", aldus de psychiater.
oosvlCee In huis haa l.'
De namen van de geciteerde patii!nten zijn
De Valeriuskliniek heeft. evenals het SPDC,
t ot dusver slechts met ee., handjevol pa
om pnvacy-redenen veranderd.
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gedri bbel van Sutter niet meer
kon aanzien en hem dus maar
lrc(('11 dl~qronrfWf'fklf' Sport
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mijzelf. En de depressie achteraf heeft
maanden korter geduurd"

tienten een zelfbindingscontract afgeslo
t en, Wel werkt deze kliniek al sinds 1984
met 'behandelingsovereenkomsten', die
echter slechts voor de duur van een opna
me gelden . Perquin Vindt dat een psychia 
trische kliniek geen contracten moet afslui
ten tijdens een opname. Hij wijst op het
gevaar van afhankeliJkheid, waardoor een
patiênt makkelijk iets zal ondertekenen, al
was het maar uit angst weg te moeten, ..Ik
ben er ontzettend beducht op dat er straks
van die standaardcontracten in de kast lig
gen en dat er tegen de patiënt gezegd
wordt: hier, teken maar."
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nalisering gewaarschuwd wordt, .
Een Duitse ploeg zou hoogstens
lWf' IJljllf~IIt.'"I.If''' 111 dlt'1I ,t n'f'

strafsch opgebied als geen ander
beheersen, In Duitse kranten
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op een dag wel vijf oude vrouwen achter elkaar
die dood willen. Ze zijn oud,somschronisch de
pressief en erg eenzaam_Soms maak ik maar wat
grapJes, dat IS mijn manier om ermee om te
gaan."
Gemiddeld overlijden van de praktijk van dokter
Postema jaarlijks zo'n twintig mensen , Vaak,
waarom precies weet niemand, komen de sterf
gevallen in golven. Zo had Postema laatst binnen
twee weken vier gestorven patiënten. Een was
plotseling op straat dood. die stortte zomaar In
elkaar. In hett~eede geval werd het euthanasie,
de derde is gestorven aan kanker en de vierde had
een auto-ongeJuk en stierfenkele dagen later,"
Is de overledene opgebaard, dan probeert Paste
ma even pp bezoek te komen; als het maar enigs -;
zins kart; zoekt hij de nabestaanden na het overlij
den op."laatst zag ik voor de eerste keer In mih'
leven een dode die op zijnzij in de kist tag , Ik vond
het eigenlijk heel mooi, dat heb ik ook tegen de
familie gezegd"
Een huisarts. vindt Postema, moet in prindpe ja
ren op zijn post blijven , .. Een dokter die návijfjaar
weer vertrekt, pleegt eigenlijk verraad aan zijn
patIënten.' Hij houdt ervan mel mensen een
band op te bouwen en de geschiedenis van een
patiënt of gezin te leren kennen. Soms maak.t hij
zelf, voor hij het weet. al deel uit van zo'n geschie
dents en speelt hij zelfs een prominentere rol dan
hem lief is_
.. 0 wat fijn toch dat doher Postema me helpt: Dit
i~ toch géén gewoon doktertje hoor, DankZij dok
tertjezie ik in dat Ik afzak, terwijl dat heLemaal
niethoéft"
MevroUli',l Bouwman (S1) toeptPostema üll\1i
keels toe als hij nog onderàan de trap staat. Deze
moel eer~t nog I!~n opgezette vosen talloze ge
weien aan de muur passeren voor hij In haar klei
ne, muffe woonkamer staat , "Zet nu eens een
raam open. Het is hier hartstikke benauwd; En
wanneer bent u voor het laatst onder de douche
geweest?"
Mevrouw Bouwman strijkt aarzelend door haar
lange grijze haren, die eruit zien alsof ze in geen
weken gekamd zijn. Haarsmoezelige bloemetjes ·
jurk hangt losjes om haar heen. "Als u net.
geweest bent dokter, ga ik drie keer per dag,
maar daarna zo weer een week niet", antwoordl
ze ee/lijk .
En datterwlJ I de dokter het bijc:ijn vorige bezoek,
vandaag precies een maand geleden, nog wel
met grote letters heeft opgeschreven:
RAAM OPEN DOUCHEN BUITEN KOMEN,
Dan grijpt mevrouw Bouwman naar het 'grote
boek', een agenda waarin de schaarse bezoeke
aangekondigd staan, en leest voor wat hij haar de
vorige keer had aangeraden:
BUITEN WANDELEN, DOEN.
"Hé, Wat is het toch fijn dat u op me let, wat heer
lijk toch dat"U er bent. hartelijk bedankt",
reageert de oude mevrouw Bouman, die volgens
Postema af jaren 'stabiel' is, maar ook erg vergeet"
achtig en eigenlijk nauwelijks meer in staat zelf~
standlg, zonder hulp te leven."Tsja. ik weet ei
genlijk ook niet waarom ik nooit meer buiten
kom", ratelt zij verder, ..misschien omdat ik mijn
hele le~n al dwars ben geweest, Honderd pro
cent ha.al ik nieten negentig procent doe Ik niet:
elgenwij.i was ik altijd."
Dementmag je haar volgens de dokter zeker niel
noemen, Hoogurt een hele lichte vorm van de
mentie, als gevolg waarvan ze veel vergeet en
vaak verward is. Bovendien verzorgt ze zichzelf
slecht en in de weken dat er niemand bij haar
komt, kan het gemakkelijk gebeuren dat ze zich
niet wast en er geen verse lucht in haar wonif!g

