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HET RAPPORT vd COMOVER uw
MISSIE-VAN DIJK REe H T
Hieronder volgt de samenvatting van het concept eind-rapport van de Commissie van Dijk .
Het definitieve eind-rapport eind december zal alleen op details afwijken van het concept.
We treden hier dan ook niet in details.
Soms is hier heel even, en apart vermeld, prof. van Dijk als persoon aan het woord
- zoals hij sprak op een forum in Den Haag. (zie voor verslag hiervan en voor verdere
achtergrondinformatie pag'. (, over 'het forum van Dijk'). Maar verder is het steeds de
commissie.
Wat vindt de commissie van Dijk nu belangrijk i. v. m. de rechtspositie van psychiatrische
patiënten en wat stellen zij in hun rapport voor ter verhetering hiervan? :

1

een juiste mentaliteit
bij behandelaars

2.

goede zorg
l',;lSen aan en recnt op 'goede
zorg' zegt de commissie.
Maar: uitsluitend aandacht
voor goede zorg kan de zelfstandigheid van de pati!!nt aantasten.
En: meer zorg kan makkelijk de
macht vergroten van de verzorgers / behandelaars.
Meer zorg kán betekenen: meer
dwangbehandeling.
Er wordt nergens iets gezegd over
dat een patiënt zijn eigen soort
zorg zou kunnen kiezen. Niets
bijvoorbeeld over vrije keuze
van artsen, psychiaters of inrichting.
Ook niets over keuze én mogelijkheid tot behandeling in de
maatschappij.

Waarschijnlijk hoopt de commissie van Dijk straf-shocks en andere medische wanmaatregelen
in de toekomst te kunnen voorkomen eenvoudig door het kweken van een betere mentaliteit bij de behandelaars (zij
kunnen medicatie als straf
toedienen) .
Die behandelaars zijn dan
juist de verplegers : als wij het
goed begrepen hebben die avond
vond prof. van Dijk dat juist de
mentaliteit van de verplegers en
niet die van de artsen verbeterd
moest worden. Dit zou te bereiken zijn door een betere opleiding, met 't vak ethiek.
'n Open vraag blijft nog wat de
commissie hier precies van zegt.

~
3

3.

een primaat in het team?

Laten we kort zijn: ook die contrOle achteraf komt er niet:
de commissie van Dijk doet geen
8erleuze voorstellen ter vjérbetering. Serieuze contrOle is
controle die altijd binnen de inrichting aanwezig is, onafhankeUjk, én niet 2 handen op één
buik zijnd samen met de psychiater. En dat laatste is een
collega-me dicus en een officier kennelijk wél.
Dus geen contrOle.

Wie zal nu, m et de 'juiste mentaliteit'
die 'goede zorg' toedienen, wie zal bepalen wat goede zorg is ?
Prof. van Dijk zéi de beslis singsbe voegdheid tot behandeling e . d. te wille n
leggen in handen van het (behandelings)
t e am, maar de commissie van Dijk s telt
duidelijk het primaat en de macht van
de arts / psychiat e r. De psychiater, als
hoofd va n het t e am, die beslis t.
Patiënten worde n hie r niet genoemd.
Zi j zullen l ater 'geinformeerd' worden.
4

- De machtsstructuur in inrichtingen
is zodanig, dat zèUs de wettelijke
mogelijkheden die e r zijn niet
worde n nagelee fd of gebruikt.
- 'n Machts stru ctuur l e idt automatis ch tot m a chts misbruik.
En leidt vervolgens tot die onjuiste m e ntalite it, of ve rste rkt
deze .

--.-

- Waa f"ma chtsmisbruik is moet die

7 KLACHTENBEHAND~LING

dwang
Maar als de patiënt dit nu alle m a al niet
wil ? Als U hun 'goede zorg' en behande ling sl echt vindt?
En als U dit nu ook nog duidelijk we et te
zegge n e n te formul e r e n ? Kunne n ze U
dan toch nog dwingen t ot iets? Du s ko rtom , kunne n ze U dwinge n tot iets ?
Kunnen ze U dwangmiddelen (isolatie,
Zweedse band, en z.) of dwangbehande ling opdringen?
Nee, zegt de commissie van Di jk.
Het mag niet, behalve als (de arts vindt)
dat •.. . ... . . . . , dán wel ~) X
Een achteruit gang dus eigenlijk voor als
U vrijwillig zit, want de huidige onwettige praktijken zouden dan wettelijk worden bevestigd.
Het probl eem van dwangbehandeling
moet v66raf worden voorgelegd aan 'een
instantie', vond prof. van Dijk die
avond. Hoe moeten we ons dat voorstel len?
Een instantie controleert en de behandeling kan afkeu ren?
En de commissie vindt verder kennelijk
dat isolatie en andere vrijheidsbepe rkende dwangmiddele n zi jn toegestaan,
e r wordt ze Us geen tijd s limiet gesteld .
Dreiging m et dwangmaatregel en
(dre igen m et Rechterlijk€' Machtiging,
dreigen m et de isoleer) blijft 'Îus ook
altijd een machtig 'Îw ngmiddel.
Dwang st aat niet tN dl cussie en wore t
kennelijk du e n officioel onM rde 1
van oede zorg e"l van de jui t ffit", t
lite t

X

NOG EVEN DIT:

\OlJvoorOeelQ met een onafhankelijke
ombudsman).
Zeker als er geen serieu ze contrOle is,
zou het toch wel plezierig zijn als je
toch e rgens je beklag zou kunnen doen
om alle rotzooi en ellende wat te be perken.
Een ombudsman, die serieus naar je
luistert (bijvoorbeeld omdat hij wéét
dat er heel wat te klagen is in een inrichting), die altijd binnen de inrichting is, die (mentaal en financieel)
onafhankelijk is van je psychiater en
van de inrichting, waar je altijd langs
kunt gaan, die ook bij jou langs kan
komen als je dat wil en bijvoorbeeld in
de isoleer zit, z6 iemand zou je situatie wel enigszins kunnen verbeteren.
De commissie wil zo iemand niet . x
De commissie denkt aan een beklagcommissie bij de rechtbank, en dáár
zetelt dan een medisch-juridisch specialist. Ook weer net zo 'serieus bezig zijnd' als nu de officier van justitie.
De patiëntenraden willen zo'n onafhankelijke ombudsman wél, en hij komt er
waarschijnlijk ook, op een andere
manier.

maatree81en voor als het
kwaad al geschied is
5. R EGIST RATIE VAN DWANG >
geneilsmidde len e n va n wie ze
voorschri jft .
De commis sie zegt dat dwang geregi st ree r d moet wor den. Maar dat wás
al ve rplicht volgens de oude Krank zinnigen-Wet . Het gebeurde echter
nooit .
Wie zal de niet-r egistratie voortaan
registr e r en?

van

6.

controle
Dit is natuurlijk allemaal gepraat
a chter af: het kwaad is dal al geschied.
Dat geldt ook voor controle : er zou
op het moment zèU, trfdens het toedienen van (dwang)behandeling,
controle moeten zijn. (Een controlerende instantie , alti jd in de inrichting aanwezig : dat zouden b ijvoorbeeld onafhankelijke ombuds m annen/patiëntenve rtrouwenspe r SO!lE:n mnnen z iJn . Over de om bud"m n 1 t er nog) .
'\1:.1 r preventieve contrOl e op
dw g s er niet e n komt er
ni t. Komt er u áchteráf 'lnt 0
en contrOl op dIe
r i t tIe van dwal
Fo
1 rid sch wás

8.

macht worde n afgebroke n.
- De structuur bli jft e chte r iotact.
De commissie i s zelfs niet be reid die m a chtsstru ctuu r door
derden te laten controleren , en
men wil 66k ge en onafhankelijke
ombudsman .

- De commissie van Dijk constateert dat de "Rechtspositie van
de psychiatrische patiënt volstrekt onvoldoe nde is geregeld".
- De commissie van Dijk constateert door middel van haar eigen
enquête verschrikkelijke wantoestanden 0

EN
- De commissie doet géén serieuze
voorstellen tot verbetering.
Een schandaal. En we zijn wéér 5
jaar verder. Voor sommigen weliswaar buiten de inrichting, maar
voor anderen van u en ons binnen
de inrichting .

ANTI-CLIMAX
Prof. van Dijk brak een lans, brak
werkelijk voortdurend een lans voor
betere behuizing .
Tapijten in de isoleer?

EINDE RAPPORT
rv
tIc
r
bu
nn' tu:
, ooit veel gE: ar!.

BIJ J P lt es kan de art a
Î'lvullen 'lever, ev r, of.
'ziekte met fat ale p r ognose' .
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° Met die enquête was het 6ók weer wat.
Om geruchten van wantoestanden te
controleren op juistheid moest men natuurlijk vooral bij patiënten zijn, en

Daarom staat op de middenpagina van deze
krant een lijst van Klachten -buroos
Marlk er gebruik van.'
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niet alleen maar bij de directie.
E chter: de in- en uitgaande post liep
via de di rectie. Niet alle patiënten vertege nwoo rdige rs kregen dan ook een
enquête , e n soms ook zijn door patiëntenvertegenwoordigers ingevulde
enquête' s niet te re cht gekomen bij de
commissie. In weer andere gevallen
m oest men invullen onde r het toeziend
oog van de directie. Du s e r zal wel wat
zijn weggemoffeld. Bij niet - reageren
ontving de di rectie wél een rappel brief, de pat H!nten echter niet, enz.
Dit bleek uit een contrille-onderzoek
van de landeli jke werkgroe p krankzinnigenwet.

Nu moest dit geheim concept
eind -rapport zijn uitgelekt, want
de NRC. van diezelfde Vrijdag
19-10-1979 weidde er 2 artik;elen aan: één korte samenvatffing
van de feiten op de voorpagina,
een kritiesch, commentaar door
Kuitenbrouwer .

PS ,Dit is weer een ander soort zorg:
de directie moet er 'zorg voor
dragen' dat de patiëntenraad goed
kan functio neren. De patiëntenraad kri jgt dus géén rechten.

.................................................

FORUM MET PROF. v.DIJK

missie-lid, die de feiten bepaald niet bestreed maar zich ergens kwaad om scheen
te maken.
De spanning zat er in, maar bch: even
leek het of we het meeste nu wel gehad
hadden. We konden wel allerlei vragen
stellen over het concept eind -rapport
zoals dat in de NRC stond, maar daar wilde de heer van Dijk geen antwoord op
geven. Dat concept hoordf geheim te
blijven, en de NRC. -journalist had het ten
onrechte openbaar gemaakt, vond hij.
Hij verwees systematisch elke keer naar
'de methode Kuitenbrouwer waarin hij niet
wilde treden', waaraan hij niet wilde
meedoen.
Nu goed, nu goed, maar waarover moesten we dán praten? Er kwam allerlei leed
naar boven, er was een moeder wiens
dochter 50 keer geshockt was, en we wilden nu wel eens verbetering-en., VERBETERINGEN.
We wilden dus weten hoe dat concept of
voorlopig eind-rapport eruit zag.
Maar Prof. van Dijk bleef zwijgend afwijzen, onverstoorbaar.
Weer kwam er persoonlijk leed, er kwam
wat tumult, en het werd chaotisch .
Pas ná de pauze werden we zakelijk en
begonnen we langzaam te vermoeden dat er
helemaal geen verbeteringen komen.
De NRC o.a. zou dat later bevestigen.

De voorzitter opende de vergadering nu met de mededeling dat,
hoewel het concept eigenlijk niet
bedoeld was voor het publiek maar
geheim,
dit krantenbericht in ieder geval
openbaar en publiek is, zodat er
deze avond ook publiekelijk over
gediscussieëerd zou kunnen mogen
worden door ons.
Waarover ook zouden we anders
moeten praten, als we a. niks
nieuws te weten zouden komen
en b. het definitieve eind - rapport
ook niet meer konden beinvloeden?
En waarom kwam prof. van Dijk als er
nergens over te praten viel?
Maar klopten de feiten nu wel zoals ze in
de NRC stonden?
Er waren hier 2 commissie-leden, en géén
van beiden sprak de feiten tegen.
De ene,prof. van Dijk,zei niets. In de zaal
stond iemand op, dat was het andere com-

...............................................

VOOR AMSTERDAMMERS:
Deze avond zou het definitieve eindrappo rt van de commissie van Dijk
gepresenteerd worden aan ons als
belanghebbende n (patiënten,
cliënten, enz.). maar het was nog
niet klaar.
Het zal in december of januari
klaarkomen.
Wat wel klaar was gekomen, juist
de avond tevoren, was het ~
cept eind-rapport.
(Dit is een soort voorlopig eindrapport, een voorstel tot eindrapport, vooral bedoeld voor
intern commissie-gebruik, geheim voor het publiek dus) .

De Cliëntenbond Den Haag had op vrijdag 19 oktober een forum georganis ee rd over: ' de Rechtspositie van de
p s ychiatrische patiënt, n . a. v . het
werk van de Commissie van Dijk' .
In het forum hadden zitting :
P rof. W.K. van Dijk zelf;
Mr, Velleman, advokaat; Dr, Schudel
v an de GGD den Haag; en Mr. van
Keulen, kantonrechter te Haarlem.
Er was een grote opkomst, en we
gingen de straat op om te verhuizen naar een groter zaaltje, elders.
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Centrum PS is een instelling waar psychosociale hulp wordt geboden door leken vrijwilligers aan mensen die door andere
instellingen niet geholpen (willen, kunnen,
durven) worden of die een aanvulling
zoeken op professionele hulp.
Naast het ve rle nen van hulp heeft
Cent rum PS ook een funktie als ontmoetingsplaats voor mensen met gelijks oortige ervaringen e n moeilijkheden.
De openingstijden zij n maandag t l m
vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur,
zondag van 14.00 tot 17.0 0 uur.

Open opvang (tijdens de openingsuren)
- telefonische hulp en advies
- binnenlopen zonder afsp r aak, voor
de gezelligheid of omdat men omhoog zit
Instuif (iedere vrijdag van 20.00
tot 23.00 uur)
Iedereen kan onaangekondigd komen.
Een mogelijkheid om met anderen
te praten, spelletjes te doen e.d.
Doe-avond (iedere woensdag van
18.00 tot n.OO uur) .

l.~ ~. ""' ........ Il.:>'-'... c ... c~ ... .s~, icfJc~ ~t. k........

Centrum P.S. tel 0%0- %40400
nieuwe keizersgrac:ht

Jo

Praat- en doegroepen • J ..

14.A·dam-C
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z wart centrum

Maar nu Schakenhosch 4 jaar later.
Er wordt en er is wat veranderd .
3 nieuwe pavi ljoens waar ze werken in
groepen van 12 mensen die daardoor een
betere begeleiding krijgen . De overige
paviljoens worden ook gerenoveerd, zodat
men daar ook in groepen kan werken.
Verder is er de bewonersraad die al heel
wat bereikt heeft zolang ze bestaat.
De bewonersraad staat tussen de directie
en de patienten in .
Nee , zo zwart als uw het ziet is het
toch zeker niet.
Als U Uw frustraties kwijt wilt hoeft U
hierom het centrum nog niet zwart te maken !

Naar aanleiding van het stukje "Meege maakt in Schakenhosch ", in Gekkenkrant
Nr . 35 Aug. ' 79 , wi lde ik even reageren .
Dit stukje heb ik met verbazing gelezen.
Mevr . X heeft 4 jaar lang gewacht om er
mee op de proppen te komen . Ik ben hier
eveneens 4 jaar, daaiVor was ik er 2~
jaar, met een onderbreking van 2~ jaar
thuis .
Nu tussen mijn eerste opname en nu is er
wel het een en ander veranderd op Schakenbosch .
A ZZereers t de opvang .
Ik werd opgevangen door een verpleegster
die mij naar bed wees. Weer beneden gekomen was de dokter er al die een babbeltje met mij maakte . Hij werd gevolgd
door de dominee, want ook hij is nauW
verbonden met de patient hier.
De grote slaapzalen waren verbouwd tot
boxen van 3, wat ik al een grote vooruitgang vond in vergelijking met de
eerste opname . Maar dat laten we rusten .
Uw opvang was miserabel zegt u . Contact
met de dokter was er niet , of alleen met
een stoot verpleging erbij wat u niet
prettig vond . Maar wat daar op volgt in
u stukje heb ik met verbazing gelezen.
U heb wel contact met Jan paul , de psycholoog, en de maatschappelijk werkster .
Toen het contact met Jan Paul verbroken
werd, smokkelde de maatschappelijk werkster een brief van hem naar u . Dit vind
ik een vr eemde situatie .
Na zijn vertrek ontving zij u stiekum op
haar kamer, ook al absur d . Is het de bedoeling dat een maatschappelijk werkster
zoiets stiekum doet?
Wat betr eft de ar beidsther apie :
Deze is er gekanen an zoveel mogelijk de
ter ugkeer naar de maats chappij te motive r en .
En dan de huilbui , dat over kant iedereen
weleens , maar dan kun je met de ~erple 
ging gaan praten. Die zijn daar "n eers te instantie voor. En komt dan zover
dat de dokter ingeschakeld moet worden,
dan zorgt de verpleging ook daar voor.
Ik vermoed dat het we l meer gebeurd is
want voor een huilbui binden ze je niet
vast en vàrvangen ze ook niet alles "n
'" angeving voor p las tic .

Nu ik onlun3 S "", er in ae gele'jenheid ben
an me los te maken uit een inrichting in
het oosten des lands stel ik het op prijs
in deze vorm de lezers van de Gekkenkrant
van mijn min of meer diep liggende bevindingen verslag te doen.
Omdat eerdere publicaties de nog al filo sofisch georienteerde lezers kon aanspre ken houdt ik hiennee de lijn vast en
richt me thans in het kort op een verti ca le lijn die ik meen te hebben opgediept uit de verschillende werken die er
verschijnen .
Om te beginnen in de Griekse oudheid was
het gesprek wat het dagelijks leven bepaalde, bijna niet los te denken Van fi losofische onderwerpen .
In de Middeleeuwen was het mode de wijs begeerte te beoefenen tijdens de college
aan de toenmalige onderwijscentra .
Thans echter in de moderne tijd wil ik
me niet onttrekken aan de indruk, dat
het merendeel van de ervaring die noaigt
tot beschouwing of die het leven op het
gebied van het geestelijk functioneren
zo intens raakt, bij de psychiatrische
patienten gezocht en misschien ,jevonden
kan worden .
Hopenlijk wijs ik menig onderzoeker hiermee de weg, tot een meer weerbaar leven
wat ik inmiddels deelachtig hoop te zijn .
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VREDE-RUST!

METRAPOLJSTJES

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(om ha r dop te le z en)
Dat we i n een fanarchisties fasistiese
kli~i~~ zitten . We krijgen/ zo ' n kliniek
m ed"~J nen, dat er mensen wezen die er
napolisch en schizofreen van worden omda t ze in de meest vreemde en rottige
nappapo listies sutuwatie gebracht worden in een neofasistiese ukklamie.
Fasisme in deze brief.

Zit al 15 jaar in de inrichting . Het is
hi er een grote bende . Ben lichamelijk
gebr oken; 53 jaar oud.
Er zijn hier veel zel~noorden . Een man
van ons paviljoen heeft zich opgehangen,
en een zijn eigen verdronken .
Er z ijn in de loop van die 15 jaar a l
heel wat zeljmoorden geweest . Ben erg
depressief. Mijn moeder is 88 jaar en
woont nog in eigen huis . Ben ik thuis
dan doe ik boodschappen, maar lig ook
veel op bed. De grote klap kant nog als
moeder kant te overlijden. Ben enigst
zoon en sta dan met a l l es a lleen. Er is
voor mij geen 0 l os sing .

~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Het is daar Samapoerroe en dan Metrapo listies.
Als ju l lie Diachanisties wezen hoe kunnen we jullie dan vertrouwen dat jullie
nie t corrupt weze·n om een andere kattjaap of zo .
De psichiater is a l tijd al korrupt gewees t zonder om de mensen t e kommeren
dat is om porte gum a l ekulisties het
ver de r e ui t s oepreren is a l wanneer wij
geholpe n wor de n an de smerige tulpolis t i es e gemeenschap en daar niks om t e
doe n krijg t .
Dat er begi n gemaakt kan worde n gemaakt
om van het Ne ro M- t - f- f asisme en dat
het op onze afdelin g Metr apolis t i es i s
al s er een onde rzoek is of een aank lacht
dan dweppe re n he t weer weg of dan wordt
de per soon go jm e j ei kig gemaakt .
Moorden met medicinale je kan gespleten
wor den gemaakt . ik z ou maar niet z eggen
hoe maar ik geloof dat het al in ar tikel
28- 58- 68 stond . 58 denk dat dat is .
Als je ontslagen bent dan halen ze je
weer ter ug om op je geestelijk ellende
neer te coabiter en geestelijke ellende
om het lichamelijk situwatie te kongoler en en te sebrer en.
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Over de B. B. C. hoo rde ik de vol:;e nde
grap :
A gir l in a hospital , who hur ned her sel f,
was pr oved to be insa).c .
A ls ik nu de Nede r landse aezondheids zorg
bekijk en ik maak mee dat ik voor tdurend
door ar tsen aan het spit gere]en word,
dan vraa] ik mij aj· of ik n~ eens zal

het moeten uitwijzen.
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VRIJWILLIGE
ACTIVITE TEN
ARBEIDSTHERAPIE
SANCTA MARIA
Is arbeidstherapie nu therapie of niet,
vroegen we ons af in het vorige artikel
over de arbeidstherapie in Schakenbosch .
In Sancta Maria heeft men een afdoende
oplossing voor dit probleem gevonden.
'Afdeling activiteiten' is de nieuwe naam
die men de arbeidstherapie hier heeft
gegeven.
Een groot, laag, vrij nieuw gebouw, met
zes zalen rondom een centrale hal,
waarin de resultaten van al die activiteiten liggen opgestapeld. Een mengeling van chocolade - en eau de colognegeuren .
Elke zaal heeft een afdeling nijverheid,
waar o. a. gebreid en geweven wordt,
en een afdeling industrieel werk: een
soort lopende bandwerk, maar dan zonder lopende band.
Op zaal zes, waar we onze rondgang
beginnen, doet bijna iedereen een halve
dag aan nijverheid en een halve dag
industrieel werk.
Een mevrouw di e een sjaal zit te
breien vertelt dat ze de boel hier ook
wat onderhoudt: ramen lappen, w. c. 's
schoonmaken.
- Doet iedereen ook schoonmaakwcrk
hier? vragen wij.
- Nee, dat zijn er maar een paar. Dat
komt. ik heb dit werk vroeger :lltijd
gedaan he, huishoudelijk werk bij een
mevrouw in dienst.
- Wat gebeu rt er met die sjaals als ze
af zijn?
- Nou, dan worden ze hier verkocht
tegen materiaalkosten. Je kunt hem ook
zelf kopen.
- Doet u dat?
Deze vraag werkt haar op de lachspieren,
- Welnee, wat moet ik daar nou mee

actieve

vrijwilligers

"Ik ben hier al 10 jaar, maar ik ben er niet elke dag, want ik loop v.aak weg . Maar ik
moet altijd weer terug hierheen. Soms hou ik het niet uit en dan ga Ik weg " .

I

Een meneer die een wollen hond aan het
make n is, heeft het hier meer naar zij n zin
dan op Vogelenzang, waar hij gedwongen
haarspelden moest maken.
- Hier hoef je iets niet te doen als je er
geen zin in hebt .
Ik heb eerst een tijd in de tuin gewerkt.
Het moeilijkste is om niet teveel na te
gam denken over de problemen waarvoor je hier zit . Dat lukt niet a ltijd.
Praat hij wel over die problemen, met de
psychiater bijvoorbeeld?
- Dat lu"1: niet zo makkelijk zo makkelijk om die te pakken te krijgen. Die
zie ik heel weinig .

teveel inzicht

De activiteitenleider vertelt dat het hier
niet zozeer om het produceren gaat:
"Het belangrijkste is dat de mensen
contact hebben met elkaar . Het is ook
vrijwillig. We proberen ze alleen zoveel mogelijk tot activiteit aan te
sporen" .
Aan een mevrouw die postpapier zit
te vouwen, dat door anderen weer in
doosjes wordt gedaan . vragen we of
ze het leuk werk vindt
Het ziet er ontzettend eentonig uit.
- Ach, leuk is het niet, maar je denkt er
niet meer bij na. Het wordt een automatisme. Je moet toch wat doen.
- Maar is het wel gezellig hier, praat u wat
met anderen onder het werk?
- Nee, ik weet eigenlijk nooit zo goed wat
ik moet zeggen.
Ook nu blijft ze ijverig doorvouwen.
- Als u zin hebt om weg te blijven kan dat
dan?
- Nee, dan moet je wel ziek zijn, en komen
ze eerst de koorts opnemen. Als je geen
koorts hebt wordt je door de verpleging
naar je werk gestuurd.
- Verdient u er wat mee?
- Nou, daar zult u wel om moeten lachen:
5 gulden per week. En als je een middag
wegblijft trekken ze er 2 kwartjes vanaf.
Behalve als je naar een andere therapie
moet: beweging, muziek, of gespre ksgroep.
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"Ik zit hier ongeveer 10 jaar. 's Middags vouw ik postpapier, zoals dit en 's morgens .werk
ik aan de creatieve tafel, br6ien en handwerken en zo. Eigenlijk vind ik het allebei VriJ vervelend om te doen, breien gaat je ook wel eens vervelen, maar het is moeilijk om wat anders te krijge n . Je moet hjer wel altijd komen. Ook a l heb ik weleens geen zin, ik moet er
wel naar toe. Maar je wordt hier nooit gehaast, je hoeft nooit snel te werken cn :;r z!]n ook
lange pauzes, maar dat moet ook wel, anders hou je het niet vol".

De activiteitenleider vaan zal drie en vier,
waar we nu heengaan, noemt dit betalingssysteem een restant van vroeger dat beter
afgeschaft zo u kunnen worden. "De meesten komen het niet eens ophalen".
Hoe ziet hij arbeidstherapie?
- Het belangrijkste is de mensen te motiveren: het gaat niet echt om het werk,
maar het i s goed voor je . Dat lukt niet
altijd. Sommige mensen hebben toch te
weinig inzicht in hun ziekt ebeeld om het
nut van het werk in te zien (dit was se rieu s bedoeld).
Het industriele werk op de ze zaken best aat uit ballpens in elkaar zetten, e n eti ketten op eau de cologneflesjes plakken.
- De meeste mensen vinden dit prettig
werk. (verbazing van onze kant). Het
gaat automatisch, je hoeft er niet te veel
bij na te denken, en je ziet gauw resu lt aat. Het liefst zou je ieder iets naar z'n
capaciteit aanbieden, maar dat lukt niet.
Er gaat zoveel machinaal, in de fabrieken,
dat je blij mag zijn als ze iets voor je
hebben. Winst is cr ook niet bij.
Kijk dit industriele werk moet je zi en al s
de basis. Vandaar uit ga je werken aan de
persoon.
Men blijkt hier te werken met een punten systeem dat op de sociale werkplaats is
afgestemd. Als je een bepCiald aantal punten
haalt, mag je naar de sociale werkplaats.
De mensen wordt beoordee ld op kwaliteit
en hoeveelheid vm het werk dat ze afleveren,
hun houding tegenover J11atcriaal, huisregels
e.d, en de manier waarop ze werken.

vrijWillig
?

•

Over de vraa" of :ubeidstherapie vrijwillig
is of niet, moet hi j lang; nadenken. We
merken dat de meeste me nsen hier (I:1al'
eigenlijk niet zo bij stilstaan. Ze komen
gewoon omdat het in hun beh:unde lin:.;spakket zit, en vragen zic:, ni et af of ze ook
weg kunnen blijven. Na lan:.; aarzelen
zegt hij:
- Ik geloof niet dat het vrijwillig is,
maar cr i s wel overleg moge lijk.
Als je beslist weigert en zegt dat
het niet g;oed voor je is, kun je er~
wel onderuit.
~~
~

"Het is hier we l gezellig en het is beter als niks doen. Je moet wat om handen hebben.
Ik ben nou doekjes ann het inpakken, maar je kunt wel ander werk krIJgen, pen nen In elkaar zetten en met die flesjes of wat anders. Maar ik wil gauw weg, Ik heb .!J.lleen nog
1
g-ccn huiS\"cstîng, dat zijn ze aan 't zoeken !.

11

~I~ ~;;;;v: ~aar'~;;~;d"s;h:;;;;-d:n-:; ~: afdeÜ;g";e ~:ete~ zi;ten , ~~;daar ~;rveel ik me dood . Hier gaat de dag sneller.
Ik vouw tegenwoordig de hele dag postpapier. Ik heb wel aan de creatieve tafel gewerkt,
maar ik kreeg geen leiding en toen ben ik ermee gestopt, maar ik wil het nog wel weer
gaan doen.
Het is wel een verschil met gewoon werken, alles gaat hier langzamer.
Je hoeft niet vlug als je 't maar goed doet. Ik ga verder nog naar bewegingstherapie e n
muziektherapie, maar dat zie ik niet zo zitten, e en beetje op een trommel sla an of op een
fluitje blazen. Nee, dan zit ik liever hier. Ik ben hier nou al een tijd, dus ik denk dat ik
wel gauw aan de beurt ben om naar huis te moge n, ik wacht maar af".

0~
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geestdodend
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Wat, de terugkeer naar de maats chappij
betreft, vertelt Dhr. J ansen dat e r nu meer
aandacht is voor een zinvolle vri jetijds besteding, omdat de meeste mensen toch
niet meer gaan werken als ze e ruit komen.
Vandaar die nijverheidsafdeling .
Tenslotte voegt hij er wat bezorgd aan toe,
dat we veel te kort geweest zijn om een echt
goede indruk te krijgen.
We vertrekken met een speciaal nummer
over arbeidstherapie van 'Duinsprieten "
het contactblad van de bewoners.
Hierin lezen we dat er ook nog mensen in
de wasserij en in de huishouding van de
personeetsflat werke n. Dan is de indruk
die we aan de a . t. op San cta Maria he bben
inderdaad nog wat eenzijdig, want we wiste n niet dat dat we rk er ook nog was . Zo t e
l ezen wordt daa r in i ede r geval hard ge 'a rbeid' : stome n, pe r sen, was s e n, m a nge l e n e n vouwe n va n kle r e n e n l a ke ns .

tijddodend

Tenslotte praten we nog even met Dhr.
Jansen, die het hoofd is van de afdeling activiteiten. We vragen hem
wat hij als het doel van arbeidstherapie ziet.
Hij is erg voorzichtig in zijn antwoorden, bang voor negatieve publicitatie, wat Sancta Maria de laatste
tijd nogal heeft gehad.
- Belangrijk is: de mensen moeten
de dag doorkomen. Ze zijn erg passief, als ze niet ergens aangezet
worden blijven ze zitten.
Verde r worden ze erg verbaal be naderd, er wordt al zoveel gepraat met de mensen; arbeidstherapie is hierop een belangrijke
aanvulling.

"Ik doe hier van alles. Ik zat ee rst op de afdeling , t oen werd ik hier naar toe gest uurd.
Als ik maar wat te doen heb is het mij wel goed, maar het werk is flauwekul, pennen in
mekaar zetten, doekjes i npakken en zo .
Het is meer tijdverdrijf zod,at je bezig bent".

enquete

~
~
o

Het nummer van 'Dui nsprieten over de a . t .
dat eert uit mei '77.
Er staan ook de uitsl agen in van een enquete
die toen is gehouden.
Een greep hieruit : 67% vindt dat arheids therapie moet blijven zoals het is, 25% f t
vindt van niet .
-,
74% werkt er met pl ezier, 14% niet.
•
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omdat ik vertik medicijnen te s likken,
ik verder ook tegen de keer in ben,
zegt u, laat u mij stikken .
En ornaat ik voorzichtig ben
met h~t eten en drinken
begint mijn gewicht te slinken.

~
~
o
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Verder vindt 46% het een vorm van bezigheid, 12% vindt het een bijdrage tot ge nezing.
De achterliggende heilzame motieven
dringen kenneli jk ook hier niet tot alle bewoners door. Men blijft ze vooral uit de
mond van de therapeut horen.

+

Ik heb toch het recht
om me zelf te zijn,
ik heb toc~ ook r echt
op vrijheid en geluk .
Waarom maakt u
mijn leven stuk?

~
(;
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Ook ik wi l vrij nJ n,
bestaan ver anderen in leven,
liefde nemen, liefde geve n,
lever, zonder al te veel pijn,
redelijk gelukkig zijn.

~
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Ik zal niemand vermoor den,
geen mens pijn doen met woorden .
Waar om vindt u het zo raar,
dat ik denk , voel en er vaar
zoals zovelen mét mij?
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Mensen, weest maar écht bang:
Voor moord krijgt u een jaar
voor diefstal levenslang .
'

()ç.!'e.fJç;A?Jç;A?Jç;}t~_fJç;.A.:rJç;A")ç;A;;;iC\
U

"Ik kom hier al 15 jaar vanaf dat het hie r opgebouwd is . Ik werk hier vie r halve d age n,
dinsdags ben ik vrij. De rest van de tijd doe ik li cht werk op de afd eling, zoals stoffè n e n
afwassen . Ik ken de mensen niet zo goed , wel va n gezi cht, m aar van naam niet. Ze zeggenniks tegen je. Zolang ik het werk hie r nog kan doen, ben ik blij dat ik het doe".

gedicht van een ~
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Zeg , dokter , ver tel eens ,
waar om s teeds weel"
'k R tt
...
hoor"
u en en J"J ,
nooit eens u of mi jr.heer ?

Toch hebben we van de mensen ove r _,
al die verbale therapie niet zoveel
gehoord. Aan overige therapieën
hoorden we voortdurend bewegings
muziek- en creatieve therapie
noemen, en eens in de drie weken
een groepsgesprek op het paviljoen. Van de 600 bewoners komen
er zo'n 240 in de hal voor a. t.

Zeg , dokter, vertel eens ,
waarom u mij hier laat,
niemand echt met m'l-tJ rY'aat~
mij gewoon in de isoleer laat .

"Elke morgen doe ik handwerken en 's middags dit (postpapier vouwe n) .
Handwerken doe ik liever. De dokter besliste dat ik naar de a rbeidsthe r apie moe st. Ee rst
halve dagen, om te wennen, en toen moest ik hele dagen gaan werke n. Het is hie r wel een
prettige zaal".

12

Zeg , dok ter, verte l mij,
waarvoor u zo vrees" ,
ik ben toch geen beest.
Laat mij toc~ mij .

L
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Deze man staat hiel" voor di efs tal,
maal" misschien morgen al
pleegt hij een afschuwelijke moord.
Geloof mij op mijn woord:
hij moet in de isoleer,
wanht . ~ehandeling heeft geen zin meer
en "J"S een onrusts toker.
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ONDER 'T SPAN

Over St . Pieter zou ik 'n boek kunnen
schrijven.

De afgeLopen week was er een programma
van de VPRO op de t . v. , daarin Liet men
zien hee er een gevangene op de "fiets "
gebonden werd. Toen dacht ik er meteen
bij, nu nog het bed in een piepkLein kamertje en de deur op sLot .... . .
Ik zag mezeLf weer Liggen 5 jaar geLeden
op st. Anna in Venray .

- De patiënten hebben niets te vertellen.
- De Leerlingen hebben niets te verteLLen .
- De gedipLomeerden hebben weinig te verteUen .
Wie dan weL? De psychiater, de heer Hermans , ik vond hem er eng uitzien en hij
zei steeds mm en keek naar het plafond .
De hoofdzuster, zr . Bonans .
EnkeLe Lang gedipLaneerden, Mieke Min en
Els (daar weet ik de achternaam niet
meer van) .
De laatste 3 zou ik aanraden, als ze er
nog werken, eens 'n tijd ander werk te
doen . Ze zijn autanaten die helemaaL
geen rekening houden met de gevoelens

'n PiepkLein kamertje , onder span, de
deur op sLot en geen bezoek ....
Hoe noem je die therapie ?? Is dat 'n therapie?? Of is dat straf? ?
Door aLLerLei omstandigheden dr aaide ik
door, op 19 jarige Leeftijd deed ik ~an
zeLfpijniging . De redenen waardoor ~k
doordraaide en de manier waarop ik mezeLf pijnigde doet hier niet ter zake .
In juni 1974 werd ik opgenomen op St .
Anna te Venray op afd . St . ~an . Ik kwam
toen uit het ziekenhuis van Roermond
afd . psychiatrie en kreeg daar een stoot
piLLen. Op St . Jan werd aL ras geminderd
en hoe : op ' n gegeven manent had ik aLLeen nog nozinan. Dat minderen vind ik
prima, maar >liet zo sneL. Ik had een p~ar
gesprekken met ' n therapeute , mevr . Sw~n
keLs . Maar ik deed mezeLf pijn en ze wisten <;ich geen raad met mij . Na weken met
me gepraat te hebben ging ik. onder span .
Toch bLeef men me behoor Lijk behandeLen .
Het enige idiote bhjven de woorden :
"Onder span heb jij geen nozinan nodig ".
En er kwan dan geen mevr . SwinkeLs .

van mensen .

Er wordt gedreigd met ' t span en gewerkt
met het span . Dat was 5 jaar geleden zo
en dat zal nog wel zo zijn.

En ' t machientje : Het werkt elektrisch,
je wor dt geschockt , maar je wordt niet
ve rdoofd, je raakt niet weg . De psychi ater praat erbij . Bij elk tikje tegen
je slaap zegt hij een woord . Aan alLebei de sLapen zegt hij 1 zin . Elk tikje
is een dreun . Kun je nagaan hoeveel dreunen je krijgt . Tegen mij zei hij niet
wat hij deed en waarom hij het deed .
Tegen een medepatiënte had hij gezegd
dat hij dingen uit haar hoofd haalde
die niet goed waren . Hij dacht zeker
met debielen te doen te hebben . Is dat
therapie?? Straf?? Gedragstherapie??
Ik zou hier graag antwoord op hebben.
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Maar ieder e keer als ik mezelf gepijnigd
had ging i'( onder span . En 1 x kwam
Hermans met zijn machientje .
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Werd ik er ' s morgens onderuit gehaald,
mocht m'n behoefte doen op 'n postoel
en onder begeleiding in baB. Dan ging ik
er weer onder .
's Middags mocht ik ook even op de postoeL. Ze kwanen me eten en m'n pillen
geven en verder kwam er niemand. Of
m'n dekens van 't bed gegleden waren of
dat ik moest plassen . Pech gehad. Ik kon
roepen als een idioot. Pech gehad. Er
kwam niemand.
Ik had m'n psychiater 1 x gezien voor
hij met ' t machientje kwam.
Ik kwam z'n kamertje binnen en mompelde
goedendag.

Ik pijnigde mezelf weer, maar werd niet
gestraft. En ook niet genegeerd. Ik ben
er op verschillende afd. geweest.

HeT1fTlans zei: "Zeg 't maal" mm"

Ik zeg: "Dokter ik voel me zo gespannen".
Hermans zegt tegen Bonans: "Wat krijgt

Januari 1978 werd ik ontslagen. Men
heeft ontdekt dat ik een lichte vorm
van epilepsie heb en dat dat met de
zeLfpijniging te maken heeft.
Vanaf september 1977 slik ik tegretol
en sindsdien gaat 't prima.

ze?"

Bonans zegt: "4 x 20 librium".
Hermans zegt: "Maak er maar 4 x 50 van".
En ik kon gaan. Belachelijk::
En dan zaten er 74 patiënten op 1 hoop
verdeeld over 3 à 4 units. De patiënten
mochten niet met patiënten van de andere uni t praten.
Je ondergoed lag op de hnnenkamer en
elke dag lag er 1 broekje op je bed.
1 x in de week mocht je in bad.
enz. enz. enz. enz.

Door m' n zeLfpijniginç:; kwam ik in het
ziekenhuis terecht . Toen ik aL bijna beter was kwam Jan B. met ' n patiënte van
St. Jan op bezoek . Er we rd niets gezegd
tot op ' n gegeven manent de patiënte . ~e(Jt :
"Jij komt niet meer bij ons terug , J~J
gaat naar St , Pieter " . Ik zeg tegen Jan :
"Is dat zo? " Jan zegt : "Ja ". En toen hun
wegwaren pijnigde ik mezelf weer . Maar
toen ik zover opgeknapt was (Lichame Lijk) werd ik door ' n ambuLance naar St .
Anna geb racht, naar St . Jan .
Anne BLes doet de deur open en zegt heeL
ha (rJtehjk : "Die moeten we hier niet
hebben". Maar ik moes t me aank Leden en
werd doo r Anne naar St . Pieter gebracht .
We kwamen daar aan, Anne praatte met
zr. Bonans en ik werd door 2 anderen mee
naar boven genomen, piama aan en onder
he t span, op ' n klein kamer tje en de
deur op sLot .
! /'
,-" ..,
, ,';.'-->

December 1976 dreigde het weer mis te
gaan . Ik wist dat ik me moest laten opnemen . Maar ik was bang voor 'n 2e St.
Anna . Onterecht .
Januari 1977 werd ik opgenomen op Duin
en Bosch in Castricum afd. Wcstlingen 8 .
Het was geen 2e St. Anna.
- Er werd met je overlegd als je medicijnen nodig had.
- Je ging er niet onder 't span, die hadden ze niet.
- Ze hadden wel isoleercellen, daar ben
ik nooit in gedwongen.
- Er werd niet gedreigd.
- Er werd veel gepraat.
- Er was ook geen machientje.

Als ik onder span lag.
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Ik vond 'n pot pillen en slikte ze in.
Werd onder span gelegd. Effe later weer
er onderuit gehaald. Kreeg een heleboel
kleren aan en werd in een rolstoel gekwakt. Op de poli werd er van alles gedaan. Toen ging ik weer onder span en
raakte bewusteloos. Ik was bijna dood.
En dat was mijn redding.
Ik kwam bij op afd. Sonnevilla, een kleine somatische afdeling op 't terrein. Er
werd me beloofd dat ik niet meer naar
St. Pieter terug hoefde. Ik kwam van de
pillen af, heb nog 'n korte tijd valiumspuiten gehad, omdat ik zo gespannen
was dat 't bed meeschudde.
Ik werd zienderogen beter, en voeLde me
ook beter. Door inzet van Nel Gielen
kreeg ik 'n betere psychiater. En.ik
kwam op Huisje 5. Dat was een kle~ne
afdeling met ~ 8 vrouwen en het was w~t
meer psychotherapeutisch. Kort nada~ ~k
weg was is die afd. gesloten (heel Jammer). Er waren zogezegd geen vrouwen op
St. Anna, die geschikt waren voor Huisje 5.

Ik zie de bomen weer als bomen .
De natuur als de natuur.
Ik ben blij dat ik leef en ben gelukkig.
Ik ben in 1978 weer opnieuw geboren.
Ben nu meer als 'n jaar aktief in de
vrouwenbeweging en sta daar helemaal
achter.
Ik groei zo hard dat ik 't zelf soms
niet bij kan houden.
En soms denk ik, ben ik dezelfde die in
1971 onder span lag, op 'n klein kamertje, met de deur op slot omdat ik mezelf
gepijnigd had.
En toch is dat zo en dat ik er zo overheen ben gegroeid dat dank ik ~oor '~ gedeelte aan het lot/ dr . Sonnev~l/ ~~n
en Bosch/ Irma en René/ de Vrouwenbeweging en m'n vriendin waar ik mee samenwoon en voor een groot deel aan
Mezelf.
Reacties z~Jn welkom. Mijn adres is bij
de redaktie bekend.

November 1975 werd ik van St. Anna ontslagen.

ER ONDER UIT!
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"gekken"
discussie

~ BYEENKOMST~
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Regelmatig horen we van mensen dat de
naam van de krant hen niet bevalt, d at
ze daarom de krant niet lezen ..... .
Jammer, vinden wij.
En nu kwamen er 2 brieve n binnen over
dit onderwerp.

KREATIVITEIT
ONDER DE

boolft

Bij deze willen we de dis cussie over
de naam van de 'Gekken'krant weer
aanzwengelen.
Waarom vindt U de naam van de krant
niet goe d e n waarom wel?

Maak zelf een van de ze (of be ide) kerstverhalen af.
Hoe gekker hoe beter ~ ~
De beste in zendinge n komen in aanm e rking voor plaatsing in ee n gere nomee rd tijdschrift, nam elijk de ' Ge kke nkrant ~

===
Wij , de bewonersraad St . Bavo vinden de
naam "Gekkenkrant " minder geslaagd om
het zachtjes uit te drukken !!
Kunnen juUie geen andere naam bedenken!!!
Je zet de naam van je eigen blad letterlijk voor gek ..
De bewonersraaJ St . Bavo heeft er belang
bi j en vele medebewoners.

1.

v====:>I~ K::::=>i

Met ee n knal sloeg de deu r van de isoleer di cht. 'Zo, gaat u hier uw zonden
maar eens overpeinzen' hoorde mevrouw de Vrie s de stem van de broeder nog aan de andere kant van de
deur. 'Het ge eft gee n pas de knus se
ke rstsfeer zó t e ve rstore n '. '
Ze giechelde. Nou ja, in de isoleer,
dat had ze er zelfs nog wel voor
over. Want ze had die duffe bedoening toch maar eve n mooi op
ste lten gezet.
In gedachten, stil nagenietend,
ging ze nog eens na hoe het gelopen
was.

= ==

Velen 1:n mijn ongeving wiUen niets van
uw krant weten en dit alleen vanwege de
benaming van het blad.
Ik persoonlijk heb niets iegen de inhoud
van de krant en heb ook niets tegen U als
organisatie . Dat wat mij dwars zit is ,
dat ik mij als pispoal moet laten gebruiken vanweae de benaming van Uw krant.
Ook ~ult U inmiddels wel weten dat ik
voorzitter ben van de Bewonersraad van
St . Ser vatius . Al drie jaar wordt tegen
mij gek laagt over de benaming van uw
krant en ik vind het erg vervelend on
Voor U als pispaal te wor den gebruikt .
U bent al vaker door patiënten, expati enten en anderen aangevallen over de benaming van uw krant en toch bent [J b lijkbaar niet van plan de naam van uw krant
te ver ande ren.
Als U niet van plan bent te gaan denken
OVer een andere benaming wordt het tijd
dat ander en eens gaan beraden hiertegen
s tappen tegen te gaan ondernemen .

GEZOCHT
Boekhouder/ ster voor de Gekkenkrant.
Wie heeft tijd en zin om ons op die
manier te helpen + ~ dag in de week.
Wij werken allemaal onbetaald .
In Januari zitten we zonder boekhouder,
dus wil je zo spoedig mogelijk reageren ?
Bel of schrijf naar het bekende adres,
of bel anders Frits van de Gekkenkrant
op: tel. 020 - 867733.

2.
Hoe komt hij hier nu tere cht ?
Hier in het bos waren allemaal
kers tbomen zonder versieringen ,
m a ar met échte sneeuw, die é cht
koud was. Hier leek álles wel e cht.
Maar Kertmis is to ch niet het beste
moment om weg te lope n.
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voor dE "Gi.KK.f.nKrantl(lEr~ Jedét\ van 'de
Kutt\ttnbol\d en. an.óe.re 2lJerv€rs .
n(€m l)~ mondhannonica mE-€) ~€rg~et J,nd€rs
Uh' blokfl uit of 9UI tdc\l~ nI€C.
maaK. 2elf g6dIChtEJ\) draag 2E \)OO( or vertel
Nab u alt~d al \.lIlde V6rtéJllGI\.
Of Kom gewoon k.!jK.EJ\ ti\. lUlsc€.ren.
FILM -MUZIEK-POËZIE-KAARTEN -KLETSEN-DRINKEN.

WAAR: In de Raadskelder Pauwstraat 7 UTRECHT,
naast de RASA
WANNEER: Zaterdag 22 december 1979
van 11 tot Suur s'middags
Wih u nog iets weten?
Bel Frits van de Gekkenkrant 020867733
17

KLACHTEN- en INFORMATIEBURO'S
PSYCHIATRIE
ROTTERDAMSE adviesgroep ps ychiat riese patiënten
I e Midde llandstraat 103
spre ekuur : donde rdag van 19 - 21 uur
Kl ac hte n- e n inform atie buro DE N HAAG
Wi jkcentrum de Regenvalk
We im a rstraat 69
s preekuur: woensdag van 19 - 21 uur, t e l. 070 - 469543, toest el 18

rotterdam

t

den haag

groningen

Werkgroe p T e recht houdt 2 spree kure n:
in HAARLEM: maandag 19 . 30 - 21 uu r ,
p/ a buro voor r e chts hulp,
Wilhelminastraat 9, t e l. 023 - 319029 (alleen tijde ns s preekuu r)
ook kun je schrij ven naar post bus 6289, Haarle m

haarlem

Werkgroep ps ychiatrie zuid EINDHOVEN
't Moefke, Rivierstraat 36
s pree kuur: maa ndag 19 - 21 uur
dinsd ag 10 - 13 uur
woensdag 10 - 13 uur
t e l. 040 - 51 9256

amsterdam

eindhoven

Klachten- e n adviesgroep p sychiat r ie UT REC HT
Lange Nie uwstraat 77
spreekuren : dinsdag 10 - 12 uur
donderdag 17 - 20 uur
ook kun je schrijven naar antwoordnummer 844, Utre cht
(je hoeft dan gee n postzege l t e plakke n)

utrecht

Het spreekuur van de wetswinkel in het Wille m Arntshui s i s op
vrijdag van 9.3 0 - 12 uur .
Werkgroe p psychiatrie BREDA
p / a J. A . C . , Catharinastraat 7 , t e l. 076 - 222590

breda

11111111111 nmllJll lUltI1I 1111111 UtllllllluurmurU lI llI llI lUlIlIlIUl lI llI lI llIlI lHlIllI lI lIllI lI llI lIlII1II 11111111111111 1111111111111111111111111 11111111111 11111111 111111111111111111

- binne n de in ri chting niet serieus genom en wo rden m et hun klacht(e n)
- die pr obl eme n heb be n m et instellinge n voor nazor g (bijv . SPD,
GGD)
- p ro bl e men he bbe n met geld (uitkeringen)
- p r oble m en hebbe n m et ziekenfonds,
a rbe idsburo en huis vesting
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e n u ee ns wilt prat e n ove r
andere m ogelijkhede n
nazorg: - a l s u na uw ont s lag in een
lu chtledig t e r echt komt
- als u ten gevolge van uw
opname proble me n krijgt
m et werk, hui s vesting, rijbewi js , verzekeringen .....
social e
- al s u klachte rl of vrage n hebt
ve r zeke m et bet re kking t ot uitke rirlgerl:
ringen, z ie kenfonds, be dri jfs vereniging .. .. .

Wie kunne n e r t e r echt bij de Klachtene n Adviesgroep P sychiat r ie Ut recht
De Klachte n en Adviesgroep Psychia trie is zowel bedoeld voor m ensen die
opgenomen zi jn in een inr ichting,
psychiatrische afde ling algem een
z ieke nhui s, halfweghu is e.d. al s
voor ex - patië nte n/ klië nte n, die na
hun onts l ag t e n gevolge van hun opname problemen onde r vinde n .
Ook kunnen bij ons m e nsen te r echt
met klachten ove r hun psychiat risc he
of psychologi sche beha nde ling, zo nde r dat ze daarvoor zi jn opgenome n ;
de zgn. ambulante geest e li jke gezondheidszorg du s .

Wat u ve rde r nog ove r ons moet wet en:
------ ------- - ---- -- --------------- De Kl achte n e n Adv iesgr oep p sychi atrie
best aat uit vrijwillige r s , waarvan vel e n
in Cliëntenbo nd, Gekke nbe lange ngroep,
Rel e ase of Wet s winkel e rva ring hebben
opgedaan m et problem e n op psychiatrisch
t e rre in.
- irl Orl S t eam we rke n e e n a a ntal ex-patië nte rl/ kliënte rl mee
- de Kla chte n en Advie sgroep Psychiatrie
is onafhankelij k
- u kunt dire kt bi j Orl S t e r echt
- wi j zi jn gr atis
- wij zullen zorgvuldig omsp ringen m et
e n gehe imhouding betrachte n over hetgee n u ons t oeve rtr ouwt
- u blijkt zelf bepale n wat e r ve rder ge da arl wo rdt.
Zonder uw t oest emming onde rnem en
wij gee n stappe n e n winnen wij ge en
informatie in.

U kunt bi j ons t erecht met klachte n e n vragen over o. a . :

noordwijkerhout

Inform atie- e n Kla chtenburo psy chiat rie AMSTER DAM
Ro ze ngracht 105
spreekuur woe ns dag 17 - 19 uu r, t e l. 020 - 255956

Klachten- e n informatieburoos psychia trie ondersteunen patill nten/ klill nten d ie:
- een of m e erde r e kl ac hten hebben ove r
verblijf en behand eling , zoals
klachten ove r m a chtiging, the r apie ,
dwangbeha nde ling, medicijnen , dos siers e nz.
- iets willen weten over hun r e chten

UTRECHT

I

Proj e ktgro ep ps ychiatries e patië nte n GRO NINGEN
Grot e Kruis straat 41 - 43, tel. 050 - 134707
spree kuur in Be ile roord: woensd ag 16.30 - 17.30

in NOORDWIJKERHOUT : maand ag 19 . 30 - 21 uu r
wijkce ntrum Here nweg 9
No ordwijkerhout

BIJVOORBEELD

r echts positie: - al s u wordt bedre igd m et een ge dwonge rl oprlame
- als u die al heeft
- al s er ond anks uw
vrijwillige opname
allerlei dwarlgm aatregele n t egen u worderl ge nome n
behandeling: - al s u vindt d at u onjuist of miss chie n
we l hel e m aal niet
behandeld wo r dt
- al s u e r niet mee
akkoo r d gaat dat u
niets over uw be handeling t e zegge rl
hebt
m ed i ci jnen:
- al s u wat mee r wilt
wete rl over al die
pill en die u s likt
dossie r s :
- al s u vindt dat e r onzorgvuldig m et ve rtrouweli jke gegeve ns
va n u wo rdt omge s prongen
- al s u wel ee ns inzage
wilt he bbe n in alles
wat er ove r u i s
vastge legd
AWB Z:
- al s u t e veel "eige n
bijdrage" m oet be t alen
t herapie:
- al s u kl acht e n hebt ove r wat
u m om e nteel geboden wordt

Waar en wannee r kunt u bij ons terecht ..•.
--------- - ------ --- - - - -- ---- - - - -------- twee kee r pe r wee k is e r spreekuur .
Elke din s dagochte nd van 10 tot 12 uur
en elke donde rd agmidd ag/avond van
5 tot 8 uur op de L a nge Nieuwstraat 77
(buslijn 2) in Utrecht .
- kunt u zelf niet komen, s chrijf dan aan
de Klachte n en Adviesgroep Psych ia.trie , antwoordnummer 844 in Utre cht.
U hoeft dan geen po st zegel op de
brief t e doen .
- Zo nodig kunnen we op ve rzoek bij u
langs komen
- Vanaf janua ri ' 80 hopen we 'óok telefonis ch bereikbaar t e zijn op bovenvermelde ure n.
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plannen
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voor

Welke plannen voor ee n onafha nke li jke klachtenbeh and eling zijn e r
op het moment?
De Nationale Zie kenhuis r a ad (NZR)
heeft in oktobe r ' 78 ee n kommis sie
gevormd om t e advis e r en ove r
"t aak e n pl aat s van patiënte nve rtrouwe ns pe r sone n" in inrichtinge n .
Zo' n woord wil je afko rte n: pvp .
Ombud s we rk i s ee n a nde r e naam
voor het zelfde .
In deze kommis s ie i s gep r aat ove r
een onafha nke li jke in st antie voor
de beha nde ling va n kl a chten ove r
verblijf en behandeling .
Nieuw i s bij deze pl a nnen dat 5 pa tiënt e nve rtegenwoordige r s hebbe n
meegepraat. Zi j ve rte genwoo r dige n
patië nte n raden, Cli ëntenbond e n
Pando r a.
Aan de a nde r e kant v a n de t afe l zat e n d i rekties e n de zo nal atige in s pe ktie . Deze
onderhandelingen hebben gele id tot een ge zamenlij k voo r st e l over klachte nbehandeling .

p een mo rge n wandel ik, na de stede bouwkundige r amp van Hoog - Catharijne
achte r mij ge l at e n te hebben, door de
fr aaie Utre chtse binne nstad .
Het is 14 novembe r 1979 en na mee r
d an ee n jaar is e r wee r e en landeli jke
ve r gade ring van patiëntenrade n.
Rond 11 uur zijn zo 'n 25 p atië nte nr aden aanwezig, die t o ch gauw zo'n
] 5 .0 00 mensen v e rtegenwoordige n.
P s ychiatrie i s t egenwoordig popu1air: e r dwaalt e en kam e raman van
e e n a ktualite ite nrubriek door de zaal.
Niet iede r een wil worden gefilmd .
Het zou leuk zi jn al s de ze be langs t e lling zi ch een s om zette in een
bet e r e bescherming van de rechte n
va n psychiatriese patië nte n .
Het gekken recht i s nog ge knecht.

Op deze l andel ijke bi jeenkomst worden de

aanwezige patiënten raden gevraagd naar
hun opinies over dit voorstel.
Het uitgangspunt van de patiënten in deze
kommissie is geweest : elke patiëntIe)
moet de wettelijk gegarandeerde mogeli jkheid hebben om klachten over verblijf en
behandeling in te dienen bij personen die
van de inrichting onafhankelijk zijn. De
kommissie is hiermee akkoord gegaan.
In een toelichting op het voorstel wordt
gezegd dat een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon hoort bij een onafhankelijke patiëntenraad én een vast ingesteld spreekuur van een sociaaljuridies buro .

Over het verminderen van onrecht
in psychiatriese inrichtingen gaat
het vandaag. Dit moet in de toekomst
o. a. bereikt worden door een onafhankelijke klachtenbehandeling.
Officieel is klachtenbehandeling één
van de eisen voor erkenning van inrichtingen, anders geen poen . Er is
geen klachtenbehandeling en ze
kri jgen nog steeds poen .

Een onafhankelijke pvp betekent dat direkties hem of haar niet naar believen
kunnen ontslaan, zoal s bijv . gebeurde
in Heiloo, St. Willibrordus. Voor toe-
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klaehte n behandelin g
komstige konflikten tussen pvp en de inrichting wordt gedacht aan een geschillenkommissie.
Om tot een onafhankelijke klachtenbehandeling te komen blijkt ook de onafhankelijkheid van de patiëntenraad zelf van
belang. Anders komt de direktie of verpleging via de achterdeur weer naar binnen. Iedereen ziet op deze dag wel het belang in van samenwerking en taakverdeling tussen patiëntenraad en pvp.
Herhaaldelijk wordt benadrukt dat een
pvp niet kan werken zonder het vertrouwen
van de patiëntenraad .

Op deze bijeenkomst komt ook aan de '

orde wanneer een klacht ontvankelijk is, dat wil zeggen: wat is een
serieuze klacht?

I)

n~

Pandora (Hans van der Wilk) zegt dat
je niet van te voren moest vastleggen wat een klacht is. Op elke
klacht moet serieus worden ingegaan. Ja, maar wie beslist er nou
of een patiëntIe) weg kan als de
dokter het niet meer beslist? Het
is natuurlijk zo, dat als je vrijwillig in de in richting bent dat je dan
kunt gaan wanneer je wilt. Veel
mensen realiseren zich dat nog
niet. Maar met een machtiging is
het zo dat voor verlenging hiervan
een 2e psychiater komt aanrijden.
Helaas is dit meestal een goede
bekende van de Ie psychiater en
geen geziene gast van de patiëntIe) .
Dit moet zo veranderen dat de betrokkene zelf, eventueel met bemiddeling van de vertrouwenspersoon, zelf een onafhankelijke psychiater kan kiezen.
(Zouden die eigenlijk makkelijk te
vinden zijn?)
Het is nu zo erg, dat machtigingen
vaak gewoon buiten de mensen om
worden afgegeven.

Over de bereikbaarheid van zo'n persoon
wordt in het voorstel niet veel gezegd. In
de diskussie werd duidelijk dat een pvp
dichtbij de patiënten en er vaak zal moeten
zijn.
De een zegt 3 dagen, de ander 5. Waarom
niet kontinu?
Iemand in de zaal merkt op: wat stelt nou
één patiëntenvertrouwenspersoon op bijv.
800 personen voor?
Naar onze mening zijn de bereikbaarheid
van één persoon alsmede de huidige
machtsverhoudingen binnen de inrichtingen redenen om te pleiten voor een
patiëntenvertrouwensteam .
Een pvp zal voor vele vuren komen te
staan en zal niet alleen een gevoelig
oor maar ook een dikke huid moeten
hebben.
Een leeuw met 5 poten eigenlijk. Aangezien er niet zo veel leeuwen rondlopen met deze kenmerken, moet verwacht worden dat hij / zij een goeie
kans loopt om fijngedrukt te worden
binnen de struktuur van de inrichting.
Er nog steeds van uitgaande dat zo'n
persoon werkelijk opkomt voor de
belangen en het welzijn van de patiënten.
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Het voorst el voorziet in de opri chting van
een l andeli jke stichting, die als werkgever
gaat optreden .
Op deze dag bli jkt nogal verwarring te
zijn over de reeds bestaande stichting
Ombudsman van Bennekom . Deze bestaan de stichting wordt aangezien voor de nog
op te richt en st ichting.
De Bennekomse stichting opereert momenteel buiten de patiëntenvertegenwoordigers om. Konkurrentie alom.

Uit het voorst el blijkt dat een pvp zi ch niet
zal hoeven vervel en: onafhankelijke klachtenbehandeling, informati e s geve n (mi sschien doorverwi jzen) en wantoest anden
binnen de inrichtingen s injaleren. (Wij
raden hem/haar dan ook een onafhankelijk
abonnement op de 'gekken'krant aan).
In de diskussie wordt opgemerkt dat zo'n
persoon wel over de nodige bevoegdheden
moet beschikken. Als voorbeeld wordt genoemd het bewerkstelligen van het opschorten van (straf) maatregelen.
Deze bevoegdheden komen er in het voorstel (nog) niet uit.

Terug naar de toekomstige stichting.
De kwestie van problemen rond ontsl ag
zijn in het voorstel niet sterk geregeld:
in het bestuur van deze stichting komen
evenredige vertegenwoordigingen van
patiënten èn direkties .
Het zal interessant zijn om te zien hoe
de werkgever (de stichting) in de toekomst zal beslissen over het funktioneren van de vertrouwenspersoon.
Het ziet er naar uit dat het strijdtoneel
wordt verplaatst.

Sommige patiënten raden vinden dat een
pvp al bestaansrecht heeft als deze wat
kontröle kan uitoefenen in een inrichting.
Of alleen maar kritiese vragen stelt.
Het is nu gebruik dat in geval van klachten verpleeghoofden en psychiaters elkaar niet afvallen.
De patiënt is zwak, niet ziek en wordt
hopelijk niet misselijk.
Zelfs als je bij een klacht gelijk krijgt,
kan dit nogal eens onprettige gevolgen
hebben.

Een van de grote struikelblokken is volgens Pandora dat werkers geen kritiek
kunnen verdragen. Ook zijn zij geneigd
(gewend?) om bemiddeling door derdën
af te doen met het doorzichtige smoesje
dat dit schadelijk zou zijn voor de
'therapeutiese relatie'. Maar daar deze
relatie nogal ongelijk is, zou een klachtenbehandeling dit, naar zijn mening,
moeten kompenseren.

a

Het is jammer dat op deze dag niet gerept wordt over bestaande klachtenburoos . Het laatste jaar zijn er een
aantal gaan draaien . U kunt bij hen
al terecht met klachten over verblijf en behandeling. We merken op
dat ze zeker onafhankelijk van inrichtingen werken en het belang van
de kliënt centraal stellen. Aanbevolen dus ~ Zij zijn echter nog niet
zo bekend in inrichtingen.
(zie voor een lijst op pag. l 8
Deze klachtenburoos maken echter
het instellen van patiënten vertrouwenspersonen in de toekomst
niet overbodig. Er zijn genoeg redenen voor klachtenbehandeling
door meerdere instanties.
Maar die onafhankelijke vertrouwenspersoon moet er komen, vinden de
patiëntenraden .
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- T enslotte is ook de bepaling dat
m e erderjarigen die in een inrichting zijn geplaatst automatis ch
handeling sonbekwaam worden en
het behe e r over hun goederen
verlie zen, onrechtmatig.

Na 7 jaar procede r e n t egen de Sta at der
Nede rla nden is Frits Winte rwe rp e indelijk in het gelijk gesteld.
M en t oe v ond u in de ze krant brieven
van hem over zijn proces .
J amm e r genoeg de ze kee r geen persoonlijke brief van hem over zijn bereikte succes bij het Europese Hof
te Straatsburg .
Het Europese Hof tikte de Nederlandse
Staat op de vingers, wa ardoor Nederland gedwonge n is zijn krankzinnigenwet aan te p a ssen.
Deze keer hoeven we niet te wachten
op o. a. de nieuwe BOPZ of vage
commissies, die wet svoorstellen
voorbereiden.
Door de vasthoudendheid van Frits
Winterwerp (met behulp van zi jn
advokaat) zijn op de vol gende punten
result aten voor a lle patiënten geboekt.

Dus : Wordt u met e en Rechterlijke
Ma chtiging opgenomen, dan hoeft u
uw burge rrechten niet te verliezen.
We laze n in A.D. hoe Frits Winterwerp
zijn succes beleeft.
"Dit is de eerste keer in mijn leven dat
mij recht is gedaan , Al s kr ankzinnige
ben je niets en niemand meer . Ik heb
nooit het recht gehad om voor mezelf op
te komen. Je wordt vastgezet en dan is
het uit met je. Ik ben niet gek , maar je
krijgt het recht niet om dit voor een
rechter waar te maken. Ik denk zelfs dat
er ook nu geen rechter aan te pas komt.
Ik heb nu eindelijk een overwinning geboekt, maar die moet nu nog worden
waargemaakt" .

u i tspraken Europese Hoi
- De krankzinnigenwet maakt ten onrechte (verlenging van) dwang verpl eging mogeli jk, zonde r dat
de betrokkene gehoord is.
Dus : Willen ze u een Rechterlijke Machtiging geven of uw
R , M. verlengen, sta e r op
dat u zelf gehoo r d wordt door
de rechter. Neem contact op
met een buro voor rechtshulp
- De wettelijke waarborgen r ond een
verzoek tot ontslag uit de inrich ting zijn onvoldoende.
- De Krankzin nigenwet laat de
rechter ten onrechte geheel vrij
om te beslissen of hij een patiënt
al dan niet over een verzoek tot
ontslag wil horen ,
Dus : De recht er heeft voortaan de
plicht u te horen als u een
verzoek tot ontslag indient.
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wantoestanden in westerduin!!!
Ik ben ALice> ekspsychiatries patiënte
en eksbewoonster van het gezinsvervangena
tehuis "wes terduin " in Wijk aan Zee .
Dit huis is ca . twee jaar geLeden opgezet
door een paar "handige " jongens> dit zou
zijn uit ideeëLe overwegingen . Deze twee>
te weten een B- verpleegkundige en een
huisschiLder (zwagers) s teLden zichzeLf
aan aLs direkteur en met aLs hoo f d van
het huis de vroUl.> van de huis s chi Lder .
Deze heLe str uktuur kLopt mijns inziens
niet . Man en v rouw> die het samen voor
het zeggen hebben en bovendien dikke saLarissen opstr ijken . De gevoLgen bLeven
dan ook niet uit . OnderLing veeL kritiek
op eLkaars funktione r en . In die twee
jaar is er tot drie maaL toe een direktiewisseLing geweest . De saLarissen van
de geschorste direkteuren worden gewoon
doorbetaaLd> iets wat ik voLkomen beLacheLijk vind. Kr itiese per soneeLsLeden
werden ontsLagen of geschorst . Er zijn
in totaaL ca . 10 mensen ontsLagen> terwijL er nog eens 8 zeLf ontsLag hebben
genomen> een kritieke situaUe> wanneer
je bedenkt> dat er een klein team op
"westerduin " wer kt . Het Laatste haLfjaar wordt er dan ook met een chroniese
onderbezetting gewerkt .

"westerduin " heet een tus senschakeL te
zi jn tussen de inrichting en de maats chappij> ee n begeleidend tehuis naar
zeLfstandigheid en eige tl ver antwoor de Lijkheid. Daar kLopt geen moer van wanneer je bedenkt> dat de mondige bewoners
de deur uitgewer kt worden en zonder meer
de straat worden opgezet ! Deze bewoners
zijn Lastig en moeten dus verdwijn,;n. De
direktie doet nog meer> ontsLaat juist
die per soneeLsLeden> aan wie de bewoner s
wer keLijk iets hebben> die niet aLLeen
over koetjes en kaLfjes praten . De direkt i e t r ekt echter per soneeLsLeden aan> die
geen eigen i nbr eng en mening hebben> jakniks te r s dus > aan wie de bewoner s geen
moer hebben> maar die een menta Liteit aan
de dag Leggen van "een gezellig breiwerkj e en een opperv Lakkig gesprekje " . Ik
vind dat er aan zo 'n shi tm entaLiteit van
de direk tie nodig iets gedaan moet worden!

IkzeLf kwam regelmatig op "westerduin ">
daar ik met een paar mensen van de begeLeiding een goed kontakt heb en er sprake
zou zijn van nazorg. Het bl.eek dat er
van nazorg nager~eg geen sprake was . Een
medewer ks ter> die ook haar mond niet
hieLd> is ca . een maand geLeden haar ontsLag toegezegd . Tot nu toe heeft zij nog
niets gehoor d> werken mag zij niet (geen
recht op arbeid werd haar ver teLd) . Een
advokaat moet het vieze zaakje voor de
direktie opknappen .
De direkteur hee f t het praatje r ondgestrooid> dat ik een besList ontoeLaatbare Lesbiese reLatie met bovengenoemde
medewerkster zou hebben> wat voLkomen
uit de Lucht gegrepen en onter echt is !
Wanneer ik bovenstaande in ogenschouw
neem> vraag ik me ser ieus af> waar de
direktie mee bezig is . Zij denkt uitsLuitend in haar eigen beLang> handeLt ook
aLs zodanig> de beLangen van de bewoners
worden echter zonder meer onder taf e L
geveegd . Twee andere pr ima begeLeids ters
zijn i nmiddeLs overspannen door de toestanden op "wes terduin"> aange zien zi j
op de ze manier niet meer kunnen werken.
Wanneer je bedenkt> dat een van de r edenen van mijn diverse opnames i n "vogeLenzang" en "hoog- hullen" mijn Lesbieszijn is geweest> is het begrijpeLijk>
dat ik me door de Leugen> geLanceer d
door de direkteur> behoorLijk de gr ond
in getrapt voeL . Op deze manier kri jg i k
sterk het gevoeL> dat Lesbieszijn iets
vies en ontoeLaatbaars is . Ik ben dan
ook erg in hem teLeurgesteLd en ben t egelijkertijd r azend . Bovendien ben i k
jarenLang aan aLkohoL en medici jnen ver sLaafd geweest . Door bovengenoem de toestanden ben ik opnieuw aan de t r aquiLi zer s en soLLiciteer ik op deze mani er
naar een zoveeLste opname> wat i k bes Lis t niet wi l!
Verder Ligt mijn dossier van "hoog- hu llen"
dat in de tijd van de vorige di r ektie
naar "westerduin " was opgestuurd en
waarin ik absoLuut geen inzage mag hebben> voor iedereen toegankeLijk in een
kast . Ik vind dit weL schandaLig . Het

verdriet-mijn verdriet
HeeL diep van binne n>
Wi l el" s teeds iets heeL hard uitspringen>
Het is a Ls een kers t r oos>
Rood, verspreidend naar a LLe kanten> en
zo boos 3

Het is geen woede, maar moede .

idee> dat iedereen mijn doss i er kan Lezen> terwi j L i kzelf totaaL nie t op de
hoogte mag zij n van de i nhoud daarvan>
maakt me r azend. I k vr aag me af wat ik
hi er tegen moet doen .
uit dit stuk bLij kt duideLi,ik> dat de gezondheids zorg (waar de direktie deeL van
uitmaakt) op "wes terduin " behoorLij k
ziekmakend is en op de heLLing moet .
Ik zou zeL f > zoaLs de situatie momenteeL
is> daar > nooit i emand aanraden naar
"wes te:('du'I:n " toe te gaan . De mensen z ou-

den Pan de r"ç:e"l (inr ichting) in de drup
(weste rduin) komen en daa rmee zoude n zij
besList niet gehoLpen zi j n. Ik z eL f ben
erg bLij> dat ik niet meer naar "wes ter duin " ben teruggegaan> ik zou er alleen
maar op achteruit gegaan zijn> in pLaats
van voorui t .

Afscheid van het ver Leden
En Leven in het heden
Mijn verandering, nu vandaag beLeefd,
Was het maar in tranen>
Was het maar in daden .
Ik zou wiLlen dat het> zoaLs in een
Lente Laan>
Open zou bars ten en a LLeen maar kunnen
gáán>
Vee L heb ik te ver hui Len>
omdat i k veeL van mi jn Leven heb zien
verdruilen.
Mijn oude rs die het z o goed bedoeLen,
Maar di e z eLf niet het war e kunnen voeLen .
Mijn Lie fde voor de medemens>
Die sans net aLs voor de natuur niets
begrenst>
Een f ontein wordt aang ezet , en door niets
wor dt het gep Let,
Zo wû i k mijn ver driet erui t
En wû weer kijken aLs door een helder
vens ter rui t .

OPROEP
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Ik zou dan ook wiLLen besLuiten met een
oproep aan aLLe mensen , die in een ge zinsvervang""ëYiCl tehuis wonen of er gewoond hebben . Wanneer juLlie iets derge Li,jks hebben meegemaakt> zouden juUie
dit aan mij ":iUen sch rijven? El" moet
zo spoedig moge Lijk aan deze wantoestanden> waal" mensen de dupe van zijn en worden , een eind gemaakt worden . In m'n
uppie krijg ik geen pooi aan de grond.
NatuurLijk kunnen ';Je er met eLkaar iets
aan doen . Graag reakties en suggesties >
hoe we deze zaak kunnen aanpakken stu-
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ren naar:
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ALiee Broek
Parkweg 18
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FLUI TE N naar HULP
Onder het motto "Help, de hulp is zoek
in Mokum" organiseerde het amsterdam se samenwerkingsverband van Clie nten bond,Pandora, J.A.C., Stichting P.S.
en "Gekken "krant een dag over de
hulpverlening in Amsterdam .
's Middags was er een forum met ge meenteraadsl eden .
Alleen de VVD ontbrak.
Het is de bedoeling dat in het forum :
1. wordt nagegaan wat politieke beloftes van mei '78 waard blijken en
2 . klienten hun ervaringen onder de
neuzen van gemeenteraadsleden
wrijven .
Voor het zo ver is, laat D'66 ons
weten dat het van want en weet: in
Amst erdam is sll..chts plaats voor
400 mensen in besel'utte of bege leide woonvormen (een laatste fase
voor je zelfstandigheid) . De werkelijke behoefte wordt geschat op
10.000. Het CDA laat ons weten geschokt te zijn over de huisvestings problemen van eks-patiënten.

Zouden ze echt niet weten dat gemeentelijke diensten ook nogal
eens zaken blokkeren?
En de gemeente zelf heeft geen
samenhangend beleid en is onkontroleerbaar tot op hcden.

politieke
belofte 5
Hoe stond het met de beloftes van
mei '78?
- Staat er nu wel of niet cen aantekeni ng (K) op je kaart bij het
bevolkingsregistc r al s je in een
inrichting hebt gezeten?
Het is nu zo dat je na een ver blijf van één jaar automaties
wordt overgeschreven bij de
Burgerlijke Stand. Keer je weer
terug in je eigen situatie dan
schijnt er op je amsterdamse
kaart een K(met potlood) te komen.
Officieel schijnt el ke aantekening ver boden te zijn.

Te vrezen valt dat het bouwplan al ge deeltelijk klaar is.
En tijdens deze begrotingsbehandeling
wordt misschien al besloten hoeveel
poen er voor komt.

•
ervaringen

- Er bestaat in Amsterdam geen samenhangend beleid van de gemeente op het
gebied van de hulpverlening.
Het SPI bijv. zal overige ontwikke lingen beinvloeden en al s je van die konsekwenties totaal geen benul hebt, dan
heb je ook geen beleid. Met andere
woorden : doelstellingen die te kontroleren zijn ontbreken. Te hooi en te
gras werken heet dat.
We worden opgevrolijkt met de mededeling dat wethouder en ambtenaren
"binnen redelijke termijn" met deze
beleidsnotitie zullen komen.
Ook voor deze beleidsnotitie zullen inspraakrondes van kliënten-organisaties moeten komen .

Van deze politieke strijd naar ervaringen van klienten is een tamelijk
grote sprong . Maar het leeft in elk
geval wel meer.
Wat komt er zo al naar voren?
- bij opnames kan men vaak verkeerde
plaatsingen niet meer ongedaan maken .
- je moet eerst te gek gaan voor er
iets gedaan wordt .
Een meisje zegt dat ze uit eigen bewep;ing vanwege zelfmoordplan nen
naar het krisis centrum ging, maar
dat ze niet werd geholpen, want
"ik had gewoon nog niks gedaan .. "
Ook helpt het kris i s centrum
's nachts niet.
D'66 maakt zich belachelijk door te
stellen dat er in Amsterdam tenminste één instelling 's nachts
open is voor krisis-opvang:
het Leger des Heils. ("daar wordt
u altijd gehulpen") .
De zaal vraagt zich nu af of pa tiënten wel serieus genomen worden hier. De raadsleden schrikken .

- In Amsterdam bestaan plannen voor een

Sociaal-Psychiatries Instituut (SPI).
Een instelling met ruim 100 bedden voor
korterdurende opvang . liet krisiscentrum van het Wilhelmina Gasthuis en de
Sociaal-Psychiatriese Dienst van de
GGD zouden dan verdwijnen.
Er is bedroevend weinig openheid over
deze !--"\Vestie.
De zaak schijnt bovendien vastgelopen
te zijn.
De vragen van de PvdA van januari '79
hierover zijn door de Clgen wethouder
nog steeds niet beantwoord .
De gemeenteraadsledel: stellen "op
korte termijn", d.W.Z. voor de begrotingsbehandeling van januari' 80 ,
hierover informatie te krijgen.
Er wordt tJegezegd dat er dan 3 in sp r aa~rondes over deze voorziening
zullen komen.

Politiek gebrabbel kan deze middag
natuurlijk niet uitblijven.
We hebben niet de indruk dat deze
propaganda - achtige verhalen veel
met de werkelijkheid van kliënten
te maken hebben .
Afschuiven kan natuurlijk ook niet
uitblijven: meerdere malen wordt
verwezen naar de invloed van de
rijksoverheid.
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- Waar gemeenteraadsleden dire!--1:e invloed op zouden kunnen uitoefenen is
de afd. Geestelijke Hygiene (GH) van de
GGD. Er zijn veel klachten over. Deze
afdeling levert niet alleen niet ter zake
doende hulpverlening, maar is aan de
top aangetast door een ongebreidelde
machtsuitoefening in de stad (bijv.
A'dam-Noord en de Bfjlmer).

De huidige akute psychiatrie van de
afd. GH heeft' s nachts slechts
psychiaters-in -opleiding in dienst.
De zaal stelt dat er goeie 24-uursvoorzieningen moeten komen,
niet alleen voor lichamelijke maar
ook voor psychiese toestanden.
Aan wat voor mensen deze opvang
moet worden toevertrouwd
(opleiding en zo ja welke, of
juist geen opleiding), blijft deze
middag onbeantwoord.

. In arre moede vragen de gemeenteraadsleden ons om harde informaties. Toch is er al veel bekend.
Voor een eventueel gesprek tussen gemeente-raadsleden, de afd. GH en het
samenwerkingsverband stellen we wel
kondities.

27

- De hulpverlening is niet alleen
onvoldoende bereikbaar wat betreft werktijden, maar ook wat
betreft afstand
- de hulpverlening kent tal van sociale
drempel s:
als je de weg weet, redelijk veel geld
hebt, goed je woordje kunt doen en
over de nodige tijd beschikt, dan kun je '
wel hulp krijgen. Anders kom je terecht bij de loket-psychiatrie .
Bij een IMP kom je gauw 2 á 3 uur per',
week, bij de afd . GH 10 minuten per
maand.
- de hulpverlening is ook zo verrekt
ondemokraties .
Bijvoorbeeld: de initiatiefgroep "behoudt het dagcentrum Vondelstraat"
vecht voor het open houden en het nivo
van het dagcentrum. De staf zegt ijskoud tegen de kliënten: "hou jij je
maar bij de therapie .... "

- De samenwerking tussen de verschillende instellingen (verenigd in de
Amsterdam Vereniging voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg, AVAGG)
is van een laag peil.
- De raadsleden worden deze middag
gespaard wat betreft de uiterst gebrekkige voor- en nazorg en de probl emen
rond wonen en werken.

initiatieven

\',

Voorlopig dus geen tijd voor het draaien
der duimen.
Er worden deze middag de volgende konkrete initiatieven genomen :
- een groep gaat aan de slag met de wantoestanden in psychiatrie se verpleeghuizen.
Opgeven bij M. Schilt, van Houweningenstraat 65 hs, Amsterdam.

Het initiatief behoud het Dagcentrum
Vondelstraat is een samenwerking van
klienten en ex- klienten van het psychotherapeutische Dagcentrum in de Vondelstr aat in Amsterdam . Wij strijden voor
het behoud van het Dagcentrum op de hui dige plaats omdat dit gesloten dreigt
te worden . Er zijn plannen om het dag centrum te verhuizen naar de Bijlmermeer waar het een onderdeel van de Wilhelmina Gasthuisbunker c . q . verlengde
Van pavi l j oen III moet worden . Daarnaast
vinden (tot op heden mislukte) onderhandeling en plaats met het Provinciaal
Ziekenhuis Santpoort om de zaak over te
nemen . Dit is een onhoudbar e situatie .
In het kader van een menswaar dig en
gelijkwaardige behandeling, evenals in
dat van verander ende , progressieve ideeen omtrent de psychiatrie moeten de verhuisplannen bestreden wor den en de huidige behandelingen zoveel mogelijk laten doorgaan en niet laten lijden onder
inkrimping en.

- een ander groepje gaat de harde informatie bundelen waar de raadsleden
om vroegen, opgeven bij:
Hans van der Wilk, Pandora,
2e Constantijn Huygenstraat 77,
tel. 1275 52.
- werkers van instellingen gaan overleggen.
Nu worden ze vaak tegen elkaar uitgespeeld. Misschien een zwartbroek,
opgeven bij John Huijg, Dercksencentrum, Oldenaller 1,
tel. 44 69 11.
- in de Bijlmer (zuidoostlob) komt in
de toekomst een vrijwilligersorganisatie. Momenteel hebben ze de
handen nog vol met andere dingen.

IK GEEF HET JE TE
DOEN •••

ZO VADER ZO ZOON
Geachte

reda~tie ,

I

schrijft in
van Frank van Ree
etreffen e e "Bio ogöese Psyc öatröe .
Ik betreur heel erg Uw laatste opmerköng
over de "strategie van goede vriendjes
blijven met alle partijen". Hierin zie ik
juist dat waar Fr ank voor waarschuwt, ge beuren n. l . dat er weer een strijd tussen verschillende inzichten over de hoofden van patiënten dreigt te worden uitgevochten. Ik vind deze opmerking van U
een grote kern van polarisatie in zich
hebben, met alle gevaren van dien . Waar
Frank van Ree mijns inziens voor pleit
is een wederzijdse samenwerking, met
een krities controlerende houding naar
elkaar toe . Ik denk ook dat we hier meer
mee zullen bereiken, dan Uw "principe
rijden", waar U over spreekt .
Ik ben zelf de patiënt van Frank van
Ree, en op dit ogenblik als sociotherapeut werkzaam binnen dezelfde therapeutiese gemeenscahp als waar ik ongeveer
acht jaar geleden mede door Frank werd
geholpen . Binnen deze T.G . worden zo
weinig mogelijk psychofannaka gebruikt,
doch in bepaalde gevallen zijn zij ter
ondersteunir~ van nietbiologiese therapieën duidelijk gewenst, wi.; zi,;n hierbij
echter duidelijk doordror~en van de eventuele schadelijke bijwerkingen van deze
"'4edicijnen ". Wanneer nu de mogelijkheid
lijkt te bestaan dat er middelen ontdekt
worden, waarvan de schadelijke bijwerking veel minder gr oot, en misschien
zelfs geheel afwezig is , dan lijkt mij
dit zeer belangr ijk en niet iets dat bij
voorbaat al moet worden afgekeurd . Ik
wil nogmaals duide li jk stellen, dat ook
deze nieuwe middelen niet anders dan ter
ondersteuning zullen mogen worden aangewend, daar ik niet geloof in een pil die
emotionele pr oblemen oplost.

Een dezer dagen kwam mij voor het eerst
de "Gekken"krant onder ogen en ik moet
zeggen aat ik deze geboeid in twee adems
heb uitgelezen. Wat betr eft de beschrijvingen van z.g . misstanden in psychiatrische klinieken, door patienten en expatienten beschreven, moeten mij wel een
paar dingen van het hart :
Punt 1 . Laten de mensen die zo verschrikkelijk hard klagen en kankeren over de
zielige dingetjes die hen zijn over komen,
eens proberen wat genuanceerder te denken en b . V. eens wat meer begrip prober en
op te brengen voor het verplegend personeel en het hoe en waarom van bepaalde
dingen .
Ik geef het je te doen om met zulke heavy mensen om te gaan; ik het het grootste respect voor de mensen die dit wer k
willen doen , je moet er maar zin in hebben.
Punt 2 . Het overgrote merendeel van de
mensen die in psychiatrische inr ichtingen
ver blijven zijn daar op vrijwillige bas is en ik geloof toch echt niet dat ie mand ooit te labiel is om gewoon weg te
lopen als hij er niet blijven wil . Uit eindelijk beslis je zelf wat j e doet en
waar je je aan over geeft .
Punt 3. Wat de therapie betreft, het hele leven is therapie en er zijn al heel
wat mensen van therapie beter geworden,
o . u . ook door het kankeren op de therapie die ze gehad hebben, (vergeet niet
dat kankeren nog altijd de meest ge liefde
hobby van de nederlanders is . )
Als het je nu nog niet is begonnen te
dagen, raad ik je aan het boek "Inlei ding
tot de oosterse filosofie en geneeswijzen" Van Michic Kuski eens te l ez en, dan
zal je spoedig het hoe en waar om van mensen, dingen, en gebeurtenissen duidelijk
wor·den .
Ster kte , en van har te beter schap !

meer druk

Initiatiefg r oep behoud het Dagcentrum
Vondelstraa t.
Het samenwerkingsverband zal nu
overleggen hoe verder te gaan.
Allereerst komen de begrotingsbehandelingen van januari '80.
Maar van afwachten houden we niet.
Het is duidelijk dat wij alleen verder komen dan beloftes door meer
druk uit te oefenen .

Iemand in de zaal zou willen weten
hoe hij zijn mede-kliënten kan organiseren.

1;
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KERSTMIS 1979 .~~~~~
anatomie van een geweldig leven
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En waar was nou Uw aanhang bij Uw stervensnood?
Samaritanen, tollenaars , melaatsen en
hoeren?
Nee , 'n grote held is alléén in z 'n dood .
Wie zou er niet vluchten als de "aasgie-

,.00

-

ren" loer en? !

De Rechtvaardige mag na zijn dood pas
leven .
Zijn mens- zijn is 'n ondraag ' lijke Hel !
En ik ben zo "gek " aan zo ' n God mijn
fiat te geven .
Daarom dus haat de "Maat "-schappij
mij zo fel !

Uw leven begint als armeluiskind .
Gaat zo de gevestigde orde verstoren .
Door persoonsregistratie , die je in ' t
jaar I al vindt
wordt U onverhoeds onderweg geboren .
De bevalling vindt plaats in 'n stal;
't is té "oek ".
Maar goed dat ' t "Geboor tetrauma"
nog niet bestaat !
GoUob ! Freud komt in ' n later tijdsbe stek .
veel bezoekers zijn herde rs; ' t Jezus pr oletar iaat ".

De langste reis is de reis naar binnen
Als de tijd er rijp Voor is neemt God
het zijne .
(Dag Hammar skjöld)

Als kind hebt U als 'n zigeuner gezworven .
Tja ! Wie zich niet "aanpast " wordt opge jaagd .
Steeds hebt U 't voor Uzelf bedorven.
Corruptie en misdaad fel aangeklaagd.
Pas twaalf jaar oud durft U ' t bestaan
zelfs de Hogepriesters in 't harnas te
jagen .
Ze knarsetanden maar laten U gaan.
Ze weten geen raad met Uw vragen .
Zo ' n kwart- eeuw hebt U in ' n soort hol
gewoond;
sterk "geisoleerd" en ' t sti lzwijgen bewaard .
U was zo anders , zo wijs en werd daarom
gehoond .
En dus heeft Nazareth U "gek " verklaard.
•

En dan gaat !f drie jaar "provoceren".
Zegt tegen 12 jongeren : "Volg me !" en
dat geschiedt
maar wat ze erVaren kunnen ze niet verteren .
Uw "Eenzame Hoogte ". Onpeilbaar Verdriet .

, ,

Toen heeft U de diepste haat op Uw hals
gehaald
van bezetter s en verrader s , die in troebel water vissen .
Dat hebt U als 'n slaaf met de kruisdood
betaald.
"Gods las teraar , Terroris t ". Etike tj es
kun je niet mi ssen !
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I.M.P. Den Boseh :

niet gemotiveerd

Vorig jaal' november/decemljer deed ik in
overleg met mijn huisarts een aanvraag
indienen bij het I . M. P. Ik vond dat ik
genoeg gepraat had met de huisarts die
mij ook niet verder meer kon begeleiden.
In januari 1979 kreeg ik dan - van het
I . M. P. - ook een intakeboekje thuis met
allerlei vreemde vragen: hoe komen ze
erop? !
Tegen mijn huisarts werd verteld dat ik
binnen 2 maanden in behandeling zou kunnen komen. Ik erg blij natuurlijk, daar
ik al zovele malen mijn neus had gestoten in verband met de lange wachttijden,
o.a . in Halsteren . Na 2 maanden kreeg
ik een vel thuis voor een eerste oproep .
Laat dat nu net op mijn verjaardag vallen ! Ik belde ' t I.M . P. om te vragen of
ik niet wat eerder kon komen . Als antwoord: ' Nee mevrouw dat gaat hier volgens
een wachtlijst . ' Ik mocht weer 2 maanden
wachten. Ik werd er elV zenuwachtig van.
Afijn, 4 mei ging ik dan voor een eerste
intake op naar het I . M.P. Inmiddels had
ik al een half jaar gewacht. In dat half
jaar was ik in mijn oud patroon teruggevallen (depressief als ik was hield ik
m'n kop boven water) . Tijdens de intake
deed ik enorm mijn best om in behandeling
te komen. Erg sterk gemotiveerd als ik
was ging ik 2 maanden later voor een
tweede intake. Dat was half juli 1979.
Ik alsmaar praten en nog eens praten ...
maar de therapeut (Drs) zei geen moer
als: 'Over 14 dagen hoor je nog van ons
en dan kom je bij mij terug . '
Volgens mij was hij meer met zijn hersens
bij zijn a.s . vacantie - wat ik later vernam - als bij mij.' Ik liet mijn huisarts
bij mij thuis komen om het een en ander
te vertellen van deze 2 ervaringen .
Toen vroeg mijn huisarts : 'Weet jij soms
wat één zo'n intakegesprek hun oplevert
aan financiën? ' Ik : ' Nee daar weet ik geen
bal van'. Huisarts : 'Dat kan zo ong . 3
tot 4 duizend gulden opbrengen, voor mij
mogen ze we l wat minder verdienen! '
Ik ging weer meer medicijnen slikken en
zag geen perspectief meer . Toen ben ik
op een gegeven moment gaan bellen en zei
het I . M.P. dat ik het geen stijl vind dat
men m"J zo lang liet wachten. Van hun
kant kreeg ik nog gelijk ook. Ik kwam in
aanmerking voor psychodrama groepen en
mijn eerste behandeling begon in september 1979 . Eén avond ben ik er geweest en
werd geconfronteerd met een wat ik noem,
anderhalf uur psychologie les. De bijeenkomst was om half 8 afgelopen toen de

therapeute zei: 'Ja mensen, als jullie
volgende week komen allemaal f 50,-meebrengen als eigen bijdrage . '
Daar schrok ik erg van, want dat was mij
van tevoren niets over verteld. Ik weigerde dan ook om een eigen bijdr age te
leveren . Ik zie dat zo : men moet mij
maar eens op mijn woord vertrouwen en
niet steeds op dat rotgeld .
De volgende dag belde ik dan ook op en
zei hun mijn mening . Toen kreeg ik te horen dat ik niet gemotiveerd ben om aan
mijn eigen problemen te werken . Ik heb
hun dat hoogst kwalijk genomen, temeer
daar ik het tegendeel bewijzen kon .
Mijn huisarts kreeg een schrijven waarin
angst als hun motivering voor mijn weg blijven stond . Nu is het jaar 1979 bijna
om en ben ik net 4 keer bij het I . M. P.
geweest! ! ! Een jaar weggegooid terwijl
die lui met hun Titels enorme bedragen
verdienen aan de ellende van mensen die
snakken naar hulp. Toen ik het aanvroeg
in december 1978 stond bij mij de kerstboom op de kast. Dit jaar zal die er niet
staan want ik heb inmiddels vrienden die
mij opvangen . Ondat ik 'niet gemotiveerd
ben' zit ik nu in Tilburg bij het RIAGG
op een gespreksgroep (zonder winstbejag).
Ik hoef niets te betalen. Ik vind het
een groffe schande dat aan dergelijke
lui zoals die 'werken' bij het I .M. P. en
andere instanties zoveel geld verdienen .
Ik neem aan dat de economie niet zo slecht
is als de regering ons voorhoudt . Laat ik
over het Ziekenfonds dan nog maar zwijgen.
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P.S . : Het ware te wensen
dat alle mensen
zelf eens keken
naar hun eigen gebreken
dan zouden ze 't praten
over anderen wel laten !

<:.- - --
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positiever in zeist
ALs reactie op verschiLLende artikeLen
in de Gekkenkrant, waarin meestaL op
negatieve wijze geschreven wordt over de
behandeLwijze, de houding van de verpLeging en de verschiLLende vormen van arbeidstherapie wiL de patiëntenraad van
het ChristeLijk Sanatorium in Zeis t met
een eigen bijdrage reageren.
Er zijn bij ons acht activeringstherapieën, waaronder spinnen, weven, houtbewerking, knopen, stofverven en tuintherapie. In overLeg me t de arts en de therapeuten neemt men een besLuit weLke therapie men voLgen zaL. Je bepaaLt met de
therapeut weLk werkstuk je zult maken;
dit is voor jezelf of voor een winkeLtje
op het terrein, waarvan iedereen artikeLen ka n kopen.
ALs je eraan toe bent, mag je weer gaan
werken in de maatschappij terwijL je
nog in het sanatorium bLijft. Dit is weL
op basis van therapie en gebeurt pro deo.
Sommigen proberen weer gedee LteLijk hun
vroegere werk op te vatten. Dit kan Langzamerhand uitgebreid worden . Soms kan
een therapiebaan veranderen in een vaste
baan.
ALs regeL neemt de verpLeging voLop tijd
met de patiënten te praten evenaLs de
therapeuten. MeestaL heb je één keer per
week een gesprek met je eigen arts of
psycho Loge . Wat de medicijnen betreft
kun je met je arts overeenkomen weLke me dicijnen de beste voor je zijn .
Op sommige afdelingen is er één keer in
de week een gesprek met artsen en verpLeging erbij . De groep bepaaLt het onderwerp . Je kunt hier heeL wat lering van
trekken door te luisteren naar eLkaar .
In overLeg met de arts mag je weekenden
naar huis of famûie of kennissen . Ook
is er de mogeLijkheid op vakantie te
gaan in binnen- of buitenLand; dit moet
weL passen in je behandeLingspLan.
Tot slot hebben we hier ook een patiëntenraad. Deze bestaat uit twee patiënten
van eLke afdeLing en vergadert een keer
per week in een eigen ruimte en een
keer in de maand bij de geneeshee r-directeur . Er wordt gesproken over onderwerpen
die door de patiënten zeLf naar voren
worden gebracht .
De patiëntenraad wiL een brug vormen tus sel! de patiënten en directie ,van het sanatorium om van weerszijden informatie
in te winnen .
T. O. V. verschiLLende stukken die we geLezen hebben in de Gekkenkrant zijn we
tot de concLusie gekomen dat het hier
POSITIEVER toegaat en daar wiLlen we
dan ook voor uitkomen .

Brief op een dode soLdaat gevonden

IimmeriJr:

Liefste
de oorLog

Er Was een patient in Wolfheze
Die moest bij de dokter we ze
Zij gaf een prikpiL
In zijn rechter bû

"s nog niet begonnen

"Wee~s

nu maar tevreden 11 zee ze

I was a chûd
and she was a child
in this LittLe kingdom
by the sea
they taak the whoLe
indian nation
(een Lied)

jaques eUl'pers'

s trafblad
Gaarne Uw aandacht Voor het volgende.
Het proces wat tegen mij is gespannen
i. V.m . dat ik op 26 mei 1978 een inspekteur van politie een klap met een demonstratie stok tegen zijn schouder sloeg .
D" t a lIes gebeurde tijdens een demo ns tratie tegen een gehouden symposium over
schizofrenie in het A.Z . U. te Utrecht.
Dit hele proces is nu geheel van de baan
v ',w. . het feit dat de offisier Van justi t"e "n het gesTelde tennein voor deze
zaak te behandelen de teids duur heeft
overs treden . De dagvaardiging kon niet
meer binnen de gesteLde teit verzonden
worden waardoor wetteLijk blijkt dat de ze zaak verder niet meer behandelt kan
worden. Door deze fout van de offisier
va" justitie kan men mij niet meer vervolgen en ben ik bijvoorbaat vrij gesproken en blijft daardoor miJn strafblad schoon.

***************************************
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SOS

sos sos sos sos sos sos sos sos sos

Met smart wacht ik op hulp, maar er is
niemand die miJn helpen kan, de windt
ruist door, heeL erg stiLletje . Mijn
ziel wordt vernederd en wacht op hulp.
Ik moet mijn eisen voor doen maar wat '
krijg je er voor terug niets heLemaal
niks.
Ik krijg mijn rechten niet waar kan
Bavo
ik opgevangen worden . StiLletjes huiL ik
zacht mijn ziel is treurig , mijn ziel is
gebroken.
Wie kan mij alsjeblieft helpen.
Geachte aanwezigen,
VoL verwachting kLopt miJn hart angstig
door. Als het zo door gaat hou ik het
Ik ben van mening dat er nogal wat schort
niet meer uit. SOS sos sos sos sos sos.
aan de behandeling van psychiatrische
Welke voornemer zou ons en ik steunen,
c.q. ex psychiatrische patienten in ons
niks hoor wij zijn toch patiënten. Gel and.
beurd er wat me t de verplegend, dan staat
Ik en i k hoop ve len met mij, ziJn van
alles op zijn kop. ALs juli weten wat ik
mening dat er aan de behande l ing en opbedoeL.
vang nogal he t een en ander s chort.
Waarom drijg ik geen kans om te werken,
Wi j, bewoners der acute se ctor, ondervinwaarom
maken de verpLeging mijn zieL kaden dit dag eLijks, met nam e door een aanpo
t.
Hun
hebben gelijk en zijn nooit
t a L maatregeLen di e ook ons t herapieprof
out
,
wat
ook ande rs is dan wij!! Het i s
gramma doorkru i~e n. Wij doele n hier op
hi
er
t
ri
est
mi j n ver l angens komen dichter
maatregelen die door de rege r ing c .q.
bi
j
de
dood.
Ook i s he t hard mam' ik ga
par lement zi j n genomen in he t kader van
er
hier
onderdoor.
sos sos sos sos sos.
de be z uinigingen in de ge zondheidszorg.
Di
t
is
moord
mi
j
n
zi
e l is en heeft verWij beseffen ons dat het welliswaar nodig
Langens
om
beter
te
leven. Niemand zaL
"$ dat er op tal van f r onten bez uinigd
ooit
i
e
ts
voor
mi.)
doen.
Waarom do en de
moe~ wor den, maar waarom nu juist op de
verp
legi
ng
dat.
ALs
er
wat
te halen is,
gebuden van de Geestelijke (Volks)gez ondbv
koffi
e
dan
vliegd
de
verp
Leging erop
heid.
af.
Daar
be
taaL
ik
nou
A.W.B.
Z. voor.
Ik ben Van ",,;i,'!{J dat be zuinigingen op
Als
ik
genoeg
geLd
had,
hadden
de mensen
de geepteL 'jke volksgezondheid ons aUen
mijn
misschien
wel
geho
Lpen.
Dit
ziekenaangaat en vooral U, patienten van de
huis
is
wrèed!!!!!
Ik
snak
nam'
hu
Lp.
Bavo.
Heel
Lang
zaam
word
t
ik
dr
oeviger.
Toen
Hierbi ,j deel ik u mede, eens tukje ongeChristus ook aan de appos t eLen vroeg. Wordt
~"stheid, wat betreft de gang Van zaken
.Jakker Peter, Johani s ch en Jan. Wordt er
UI ie acu te sector.
nou
nienand wakker om met mij mee te waOok in andere gebieden van rmze maats chapken
en te spreKen met zijn vader . Nee , ge
pi,; '.Jorden psychiatrische pa+icnten nogal
een apostel werd wakker en lie t Christus
eens f: ei :scrimineerd.
in 1~ steek . ZaL er nog een nu leven zijn ?
M" 'n s tr ,'bn is een Jphe!J'ir>1j van de dis' J dan geLukkiger wor den? Of is het
criminatie van db psycniatrische patient,
,., or>k triest?
en ik wens meer duidelijkheid omtrent het
Vers laggever.
• ·unctioner.:n van de diverse 1:nrichtingen
in ons land!

VerJriezi ng
bewonersraad
st.

Van een reeds tot mest vergane vriend
daar waar de koeien bonkend stoeien
o nog één maal

Het vol smarten
naar hulp

.~

tips -kontakten
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GEVRAAGD:
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De Cliëntenbond afdeling utrecht is e en
afdeling van de landelijke Cliëntenbond
in de welzijndszorg; een vereniging voor
en door psychiatrische patiënten en
ex-patiënten die zich als doel heeft gesteld de belangen van haar leden te behartigen en onderlinge steun te bieden.
Iedereen die ooit als cliënt in aanraking is geweest met de geestelijke gezondheidszorg kan lid worden.
De afdeling Utrecht bestaat al 5 jaar
en is van oudsher een aktieve afdeling.
Nu enkele kerngroepleden de afdeling
verlaten, hehben we dringend behoefte aan nieuwe aktievelingen om
dit zo te houden ~
De aktiviteiten zijn wisselend.
Eén keer per twee weken vergaderen
wij 's avonds bij een van ons.
We kennen geen voorzitter; ieder
draagt bij wat hij / zij kan en wil.
Tijdens de vergaderingen worden
de aktiviteiten op die wijze zo
verdeel d, geheel vrijwillig.
Dingen die regelmatig terugkomen
zijn;
notuleren van vergaderingen,
brieven schrijven, het bezoeken
van inrichtingen voor 'n praatje
over de Cliëntenbond of om ie mand te bezoeken, het bemannen/
bevrouwen van onze soos op de
zondagavond, en het behandelen
van klachten.
Om de samenstelling van onze
kerngroep voornamelijk uit mensen met eigen ervaring in de psychiatie te doen blijven, zoeken we
wel mensen die zelf cliënt zijn of
zijn geweest.
Heb je belangstelling, wend je dan
tot ons kontaktpersoon:

Ik steun de actie tegen stemmen d. m . v .
stickers . Die kun je bij mij krijgen.
Stuur even een briefkaa rt naar:
Ko Bakker, Herenlaan 16 , Zeist.
Dan ontvang je gratis 25 stickers .
Dag Ko.
............

.,. .""

-

'""'

........ .....
~

......

BOEK
Wist je allang dat er iets loos is met
psychiatrische inrichtingen? Natuurlijk.
Mocht je daar bij behoefte hebben om
dit in een theoretisch verband te plaatsen, dan bestaat er een (aardig) boekje
voor je getiteld: Vervreemding in de
psychiatris che inrichting.
Naast de nodige literatuur heeft de
schrijfster gebruik gemaakt van haar
eigen ervaringen binnen de cliëntenbond.
Els Kampman-Jepkes,
Vervreemding in de psychiatrische
inrichting,
uitg. de Tijdstroom, prijs f. 12, --.

Ook kun je schrijven naar:
Postbus 291: '}SS' OAG UTRECHT
""

."'."" ~

Wie wiZ er met mij corresponderen . Ik
ben een Zesbisch meisje en heb pen tiJdZang in een psychiatrische kZinip.k gP.zeten . Misschien dat we eZkaar er na ep.ns
kunnen ontmoeten . Ik woon in de omgp.ving
van RoosendaaL.
Naam en adres bij de rp.daktie bekend.

Wil van Gijn,
Breitnerstraat 5 te Woerden,
tel.: 03480 - 15908
(postcode 3443 GC.)

............

""

............ ",.,.
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FEBRUARI

1980

DAG PSYCHIATRIE
V.D.

gevraagd:
TONEELGROEPEN,

~~!~:E~T!~willen optreden op: 14 februari.
Waarschijnlijk zal in haast elke inrichting zo'n DAG georganiseerd worden.
Willen tone elspeelers en groepen,
muziekanten, cabaretgroepen enz.
zich snel melden bij het KLAP,
Postbus 822 Arnhem of telefoon
030 - 436899.
Want het KLAP weet dan altijd wel
een inrichting waar U kunt optreden.

LANDEL
WE DENKEN EEN

zaterdag MIDDEN

Vorige keer heette dit de 'NORMAAL' -dag. Nu denkt het KLAP
er aan een dag te organiseren waar
alles kan. GEKHEID en ERNST,
muziek en poëzie, en een tentoonstelling bijvoorbeeld.
Er kan door iedereen muziek gemaakt worden, en iedereen kan
zijn eigen en zelf-gemaakte schilderijen en tekeningen ophangen.
En ook zijn gedichten , maar die kan
hij trouwens ook voordragen voor de
zaal.
Als U nu voortaan Uw t ekeni ngen
en schilderijen bewaart e n niet laat
weggooien op de creatieve therapie,
en als U Uw oude gedichten en verhalen opzoekt uit Uw kast, en als U
dat allemaal meeneemt, dan kan het
nog een gezellige dag worden.
(U kunt ook laten voordragen door
iemand anders).
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KOMT TEVOORSCHIJN MET UW CULTUUR E~ CREATIVITEIT DIE DAG .
Iedereen die W~ii.n heeft, of mee ~i!. ~
werken aan de voorbereidingen van deze
"
landelijke dag, wil die schrijve n naar het
KLAP, postbus 822, Arnhem.
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