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Vooral meer korte opnames en meer dwang

▪ 2016 : 28.000 personen 38.000 keer opgenomen, 25% 

binnen een week weg, 50% binnen een maand

▪ Steeds meer dwangopnames: tussen 2003 en 2018 

stijging van ruim 25% (totaal ruim 8800), voorwaardelijke 

machtigingen (ambulante hulp) met 30% tot 6700, idem 

voorlopige machtiging, idem machtiging voortgezet verblijf

▪ ( 4300).              



Van deïnstitutionalisering naar ambulantisering

▪ Jaren ‘50 : introductie psychofarmaca (psychose, angst, 

depressie)

▪ Jaren ‘60: VS: Community Mental Health Centers; 

Goffman ‘Total institutions’; Scheff ‘labeling theory’; Szasz

‘kritische psychiatrie’

▪ Jaren ‘70 : Italië – democratische psychiatrie (Basaglia): 

ambulant met thuiszorg

▪ VK – antipsychiatrie (Laing, Cooper)

▪ Jaren ‘80 : NL – Riagg; Moratorium



Waarom deïnstitutionalisering?

▪ Effectieve medicatie en hoop op psychotherapie

▪ Nieuwe professies en gedragspsychologie

▪ Ethiek: ‘lof der onaagepastheid’ en niet isoleren patiënten 
van de samenleving

▪ Opname is selffulfilling prophecy: hospitalisatiesyndroom, 
learned helplessness

▪ Vervangende nieuwbouw noodzakelijk en (te) duur

▪ Onderschatting ernst problematiek: ‘ooit een normaal 
mens ontmoet? En, beviel het’



Ambulantisering vraagt veel van…

▪ Hulpverlening: snel, alert, adequaat, effectief 

(bemoeizorg)

▪ Samenleving : crisis, gevaar, overlast, verwaarlozing ( 

ontwikkeling ‘gemenebestwilprincipe’)

▪ Familie en vrienden: tolerantie, zorgzaamheid, begrip, 

barmhartigheid , maar ook ‘het recht om niet gestoord te 

worden’

▪ Patiënt: ontwikkeling weerbaarheid, zelfredzaamheid, 

aanvaarding hulp , reageren op signalen



Sociale protheses 

▪ FACT-team : crisisinterventie en directe hulp

▪ Rehabilitatie : beschermde werkplekken

▪ Beschermd wonen

▪ Lotgenotencontacten , ook voor familie ( Ypsilon, 

Labyrinth, Anoiksis)

▪ Belangenwaarneming: PVP, patiëntenraad, familieraad, 

curator/mentor

▪ Patiëntenrechten: toetsing noodzaak (dwang)opnames



Psychiatrische aandoening is sociale handicap

▪ Moeite met werken of studeren: 

▪ Moeite met zelfzorg en zelfstandigheid ( wassen, kleden, 

koken, huishouden)

▪ Moeite met de omgang met (weinig) geld

▪ Moeite met sociale contacten en relaties: eenzaamheid

▪ Moeite met vertrouwen: isolement, zwerfgedrag, 

vijandigheid

▪ En dus: ‘onze moeite met moeilijke mensen’ (Rob Giel)



Verschil in perspectief

▪ Verstandelijk beperkt: vroeg ontdekt, duidelijke en 

constante beperking, voorspelbaar, normaal contact

▪ Dementie : meestal (heel) laat in het leven, progressief , 

toenemende beperking en afhankelijkheid zorg, fysieke 

verslechtering, verdwijnen normaal contact

▪ Psychiatrische aandoening: meestal begin 

volwassenheid, wisselend beperkend, (aanvankelijk) 

onvoorspelbaar beloop, onzeker herstel, vermindering en 

verslechtering contact 



Wat moet en wat moeilijk blijft

▪ Niet meegaan in de gekte

▪ Duidelijke eisen stellen als voorwaarde voor contact

▪ Begeleiding bij zelfstandigheid

▪ Bewaking medicatie

▪ Stimulering activiteit (sport, werk, vrijwilligerswerk)

▪ Tegengaan gebruik softdrugs

▪ Hinderlijk volgen hulpverlening



Wat het allemaal nog moeilijker maakt

▪ Patiënt: mobieler, digitaler, eenzamer, verslavingskans, 

manipulatiever (privacy, vrijheid)

▪ Hulpverlening: gebrek aan continuïteit, ingewikkelde 

verhouding ZVW/WLZ/WMO, bureaucratie, tekort aan 

opnameplaatsen

▪ Familie : kleiner dan vroeger, meer echtscheidingen, 

iedereen aan het werk, eigen leven, gebrek aan kennis, 

uitputting, geen blijvend resultaat, moedeloosheid,      

afkeer, angst




