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kleinschalige wooneenheden beoogt men de
schadelijke effecten of neveneffecten van het
langdurig verblijf in massale, oude, kazerneachtige paviljoens of afdelingen te voorkomen of te bestrijden. Van een vernieuwing en
verbetering van het woon- en leefklimaat gaat
op den duur ook een therapeutische invloed
uit op het gedrag van de patiënten. Verregaande regressie, apathie en afhankelijkheid kunnen worden voorkomen. Patiënten leren in
een kleinschalig woonmilieu zelfstandigheid
te beoefenen en meer zelfstandig te wonen.
Een gewone eengezinswoning op het terrein
van het psychiatrisch ziekenhuis maakt "wonen" voor psychiatrische patiënten mogelijk,
heeft een therapeutische invloed op het gedrag en biedt nieuwe mogelijkheden voor rehabilitatie.
Patiënten, die jarenlang in groepen van veertig tot zestig verbleven, wonen nu in kleine
eenheden van vijf a zes bewoners. Onder begeleiding koken zij zelf, doen boodschappen,
zorgen voor de huishouding en beheren een
huishoudbudget. In dit milieu kunnen deze patiënten opnieuw of voor het eerst leren wonen. Indien mogelijk kunnen ze worden voorbereid op wonen buiten het psychiatrisch
ziekenhuis.

Stap voor stap
De vormgeving van de "kleinschaligheid" in
de Wolfhezer situatie getuigt van een blijkbaar
voor de hand liggende eenvoud: kleine leefgroepen, een gewoon huis. Toch mag over de
bereidheid en de mogelijkheden tot dit soort
veranderingen binnen het intramurale milieu
niet te lichtvaardig worden gedacht. Psychiatrische ziekenhuizen zijn vrij logge en starre
instituten
waarin
veranderingsprocessen
slechts moeizaam en geleidelijk tot stand komen. Het zijn uitermate ingewikkelde structuren, waarin allerlei belangengroepen een lange traditie kennen om soms zeer gewenste en
noodzakelijke ontwikkelingen officieel te
ondersteunen en officieus te torpederen.
Samenwerking en coördinatie, voorlichting en
motivatie van uiteenlopende groepen, disciplines en diensten zijn nodig om tot het nagestreefde doel te komen. Het sociotherapeutische centrum bestaat nu bijna 25 jaar. Het
bleek in de loop der jaren altijd mogelijk in dit
centrum in letterlijke zin ruimte te creëren
voor wonen, therapie en rehabilitatie. Misschien mogen daaraan ook nog de elementen
"bescherming" en "beschutting" worden toegevoegd.
Daa in daa uit is het de taak van het behande, le$e t e a k en de verpleging o m voor elke pa-

en leren indien mogelijk opnieuw de stap naar
buiten te maken.
Allerlei ontwikkelingen deden zich in de loop
der jaren voor, ontwikkelingen die meestal
stapsgewijs werden gerealiseerd: gemengde
woongroepen, budgettering per woongroep,
groepsmatige begeleiding, geïndividualiseerde bejegening, training en bijscholing van het
personeel, democratisering van het beleid
naar bewoners en medewerkers toe.
Aan d'e vraag van de bewoners, maar ook van
het begeleidende personeel, naar een betere
woonkwaliteit kon worden tegemoetgekomen. Een omvangrijk renovatieplan van de
woningen werd de afgelopen jar
lerealiseerd, met vallen en opstaan: m €
!enpersoonskamers, meer privacy, betere accommodatie, ruimere mogelijkheden op
therapie en rehabilitatie.

Dependance Arnhem
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Dit laatste brengt ons op ons tweede woonproject: de dependance van "Wolfheze" te
Arnhem: zeven woningen voor elk vier patiënten in diverse wijken van de stad, tussen aanvang 1981 en aanvang 1983 in gebruik genomen. De doelstelling van de huizen in Arnhem
zouden wij als volgt kunnen omschrijven:
in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen patiënten een kleine en gedifferentieerde
woonvorm in een gewone woonwijk aanbieden;
ook psychiatrische patiënten die op continue behandeling/begeleiding/verzorging vanuit het psychiatrisch ziekenhuis zijn aangewezen, doch niet meer de volledige beschutting
van het besloten terrein behoeven, de kans
geven in de maatschappij te wonen;
de maatschappelijke reïntegratie van lange
verblijf-patiënten in een beschut kleinschalig
milieu bevorderen;
het zelfstandigheidsniveau en de sociale
redzaamheid van de patiënten handhaven, zo
mogelijk verder ontwikkelen;
de revalidatie-, resocialisatiemogelijkheden
van het psychiatrisch centrum uitbreiden, met
name de "woonrevalidatie".
Via de dependance wordt de stap naar wonen
buiten het psychiatrisch ziekenhuis voor de
patiënten minder groot, minder bedreigend en
meer begeleid. Na enige oriënterende bezoeken aan verschillende wijken in Arnhem, zowel nieuwbouw als reeds langere bestaande
wijken, kwamen wij tot de conclusie dat de
wijk waarin wij huizen zouden zoeken voor onze bewoners, aan de volgende criteria zou
moeten voldoen:
niet te ver verwijderd van het stadsc'entrum, van winkels, markt, openbare voorzie-
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n@en,recreatieve mogelijkheden;
goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer vanuit Wolfheze;
een "doorleefde" en "aangeklede" wijk
met kleine winkels in de buurt, kerk, bank; dus
geen kale nieuwbouwwijk;
de huizen moeten voldoende ruimte bieden
aan vier volwassen bewoners, die elk over een
eigen slaapkamer beschikken, dit betekent
dus vrij ruime woningen; deze woningen zijn
meer voorhanden in de oude dan in de nieuwe
wijken;
qua sociaal niveau een type middenstandswoning.
Uiteindelijk wérd gekozen voor drie vooroorlogse wijken van Arnhem waarin de woningen
qua situering en beschikbare ruimte aan
bovengenoemde kriteria voldoen. De buren of
de buurt werden niet van de verhuizing van
Wolfheze op de hoogte gesteld. Ook werd aan
de voorbereiding van de plannen geen enkele
publiciteit gegeven. Wij gingen ervan uit dat
,het hier, voor de buitenwereld althans, zo veel
mogelijk een "gewone" verhuizing betrof,
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chiatrische patiënten, angst, vrees voor het
odium in de buurt, vrees voor waardedaling
van de huizen in de buurt, dit alles zou een rol
kunnen spelen. Gelukkig zijn dit soort acties of.
wat hierop zou kunnen wijzen ons, en vooral
de patiënten, bespaard gebleven. De eerste
contacten tussen bewoners, personeel en buren, werden gelegd tijdens het inrichten van
de huizen en bij de verhuizing. Enkele buren
reageerden vriendelijk doch gedistantieerd op
de nieuwe bewoners. Men moest blijkbaar
toch wel wennen aan het feit dat psychiatrische patiënten daar kwamen wonen. De bewoners noch het personeel hebben dit gegeven verzwegen. Het werd echter nooit nadrukkelijk geannonceerd, maar kwam in contacten
wel eens ter sprake.
De bewoners van de dependance hebben
meestal lange tijd gewoond in een huis van
het sociotherapeutisch centrum. Zij hebben in
deze woonsituatie geleerd en getoond dit zelfstandigheidsniveau aan te kunnen. Dat dit niet
zómaar en op stel en sprong werd bereikt laat
zich raden. Moeizame jaren van training, van
vallen en opstaan, met veel geduld, veel hutlp
werkzaamheid van bewoners en personeel:,
zijn hieraan voorafgegaan.

senvoorzieningen of vormen van b e s h u t
wonen buiten het p.iekirrrimh tlekenhuis
het wonen o p hei terreim van hel
ziekenhuis nodig, doch blijven
dingtverzoraping sterk afhankelijk
nen.
Het behandelplan van de patiënt wordt na de
verhuizing naar de deg.endance z0 veel mogelijk gecontinueerd. Alleen de wconpliiats van
de patiënt verandert. DB patidnten die voor de
dependance in aanmerking komen zijn langeverblijf-patiënten die op deze continuïtsit in
t erapie-programma, benaderingswijze, af&aken met personeel. therapeutische rslati&s?met het psychiatrisch ziekenhuis zijn aangpwezen.
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Elke bewoner van de dependance besc
over een eigen slaapkamer met wasta
het sociotherapeutisch centrum heeft m
slechts &n oo de vijf Zi zes bewoner
eigen kamer. De and& bewoners slapen o p
twee- of driepersoonskamers. De slaapkamers
zijn ook ruimer.
De bewoners beschikken ook over een ruirnere bad- en/of doucheruimte. De woon- en eetkamer is groter. Voor privacy is meer ruimte.
Kortom, de dependances betekenen een duidelijke vooruitgang in wooncomfort voor de
bewoners.
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De huidige diskussies over de' kleinschaligheid in de psychiatrische zorg spelen niet louter op intramuraal niveau. dicht bij het leven
van alledag van de opgenomen patiënt, maar
ook op landelijke en provinciale beleidsniveaus. Allerlei processen spelen hierbij naast
en- doop *elkaar heen, die het niet makkelijk
maken hiervin een helder be,eldte schetsen.
Het is een drrngende' opgave voor de gezondheidszorg in het.algemeen en de geestelijke
gezondheidszorg in het bijzonder kriteria ten
aanzien wan -de optimaliteit van de schaal,~rsDKe*te~ontwikkelen.
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segregatie (vervreemding en uitstoting van
met name de chronische patiënt);
stigmatisering van de patiënt in "optischpsychologische" zin (situering en vormgeving.
van gebouwen, het "terrein" van de inrichting);
een continue, "over all" zorg voor de opgenomen patiënt.

t publiek brengen, de samenwerking tussen
klinische en de ambulante geestelijke gendheidszorg waarin ook het psychiatrisch
ekenhuis geïntegreerd is.
jaren zijn enkele studies verdeze uitgangspunten voor het
n uitgewerkt en op hun realigetoetst. De studie van T. van
Netwerk van voorzieningen" is
goed voorbeeld. Ook het rapport
ratie" betreffende een nieuw psyiekenhuis in de gezondheidsregio
is op deze beleidsdoelen geba-
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Uit deze beide studies blijkt dat de problematiek der kleinschaligheid nauw samenhangt
met vraagstukken betreffende sociale integraie, ruimtelijke deconcentratie en organisatoridecentralisatie van de voorzieningen
aaruit het psychiatrisch ziekenhuis is opgebouwd.
Een zogenaamd kleinschalig psychiatrisch
ziekenhuis zal in de toekomst geen "Madurodam-uitgave" mogen zijn van het grootschalige: in plaats van op 100 ha bouwt men op 10
ha, in plaats van twaalf paviljoenen bouwt
men er vier, in plaats van een recreatiecentrum voor 800 een voor 250 patiënten, etc.
Het rapport "Deconcentratie" onderzoekt mogelijke alternatieven voor deze "Madurodamkeuze". Indien bovengenoemde tendenzen
zich voortzetten zal een en ander op den duur
leiden tot verkleining van de bestaande
"grotere" psychiatrische ziekenhuizen.
Nog een opmerking hierover. Het getuigt van
weinig realiteitszin voor het psychiatrisch
ziekenhuis als geheel of voor alle mogelijke
voorzieningen coûte que coûte de kleinschaligheid na te streven. Wat de grootte van het
psychiatrisch ziekenhuis betreft, de optimale
maat is niet zo makkelijk aan te tonen. Het is
evident dat de kwaliteit van behandeling en
zorg in een psychiatrisch ziekenhuis met 1.000
bedden niet perse geringer hoeft te zijn dan in
sen ziekenhuis met 200 bedden. Maar deze discussie over grootte is weinig interessant en
weinig vruchtbaar. Belangrijker is het uit te
gaan van de behoeften van de bevolking in
een omschreven gebied, een regio, en hier de
Voorzieningen op af te stemmen.
Echter wanneer enkele voorzieningen om therapeutische, organisatorische of economische
edenen een zekere mate van concentratie en
centralisatie behoeven, deze tendens niet mag
leiden tot:
disfunctionele
samenwerkingsverbanden
en andere voorzieningen (b.v. door te ongelij-

Omgekeerd mag deconcentratie en decentralisatie niet leiden tot extreme vormen van kleinschaligheid met als mogelijke kwalijke gevolgen:
versnippering en doublures in voorzieningen;
zeer beperkte mogelijkheden tot differentiatie in het patientenbestand;
hoge drempels tussen de behandeleenheden;
gebrek aan continuïteit in de behandeling;
beperkingen van algemene voorzieningen
in het kader van de patientenzorg;
weinig levensvatbare kleine psychiatrische
klinieken die sterk bij een algemeen ziekenhuis aanleunen met als mogelijk gevolg een
"vermedisering" van de psychiatrie.

'

In dit artikel heb ik mij in hoofdzaak beperkt t
de ontwikkelingen met betrekking tot de klei
schaligheid in het psychiatrisch ziekenhuis.
institutionele psychiatrische zorg omvat uit
aard meer: categoriale voorzieningen, psy
chogeriatrische verpleeghuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen,
de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Het psychiatrisch ziekenhuis is tot op heden
één der belangrijkste, zo niet de belangrijkste
institutie der psychiatrische zorg. Op het vlak
der kleinschaligheid wringt hier het meest de
schoen.
Enkele psychiatrische ziekenhuizen hebben zeer bewust gekozen voor kleinschalige
woon-, arbeids- en vrijetijdsmilieus voor- de
patiënten. Om humanitaire en therapeutische
redenen is het aewenst dat deze tendens zich
doorzet. Voor zover opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is moet dit ziekenhuis
een milieu bieden dat kansen geeft voor herstel en rehabilitatie. Indien herstel op korte termijn niet mogelijk blijkt moet het psychiatrisch ziekenhuis een milieu bieden waarin patiënten menswaardig kunnen wcnen en leven.
Strukturele veranderinaen in de oraanisatie
komen d
van de geestelijke
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Onder druk der economische recessie zou het
,ano
noncenset~-beleider kunnen toe neigen
ook de kleinschaligheid t o t d e overjarige nonsens te rekenen. Het streven naar kleinschaligheid m a a niet t e snel worden aeofferd o p het
altaar d& economie1 Dit geldt ;owel o p plaatselijk, regionaal o f landelijk niveaug
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