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HET TERAPEUTISCH MILIEU: TUSSEN MYTHE EN
REALITEIT

door Prof. Dr. Y. NUYENS en Drs. .4. M. AMPE
(Sociologisch Onderzoeksinstituut van de Katholieke Universiteit
te Leuven, afdeling Medische Sociologie)

INLEIDING

Ten aanzien van de fenomenen ziekte en gezondheid kunnen o.m. de
volgende twee belangrijke vaststellingen gemaakt worden:
— de waarde gezondheid stijgt zeer snel in de individuele en kollektieve
waardenschaal van onze samenleving. Als gevolg hiervan neemt de ten-
dens naar een volwaardig en uitgebalanceerd gezondheidsbeleid toe in
elke welvaartsstaat. Konkreet betekent zulks de institutionalisering van
de gezondheidszorg in een reeks aktiesystemen of beleidssystemen;
— de conceptie van ziekte en gezondheid verbreedt zich in het medisch
referentiekader van ziekte en ziekteprocessen naar de patiënt, be-
schouwd als socio-psycho-somatisch geheel, waarin elk van deze dimen-
sies een evenwaardige betekenis krijgt.
Beide vaststellingen samengenomen, kunnen o.i. een goede verklaring
bieden voor het ontstaan en de expansieve groei van de medische socio-
logie tijdens het laatste decennium. Deze bijzondere sociologie voegde
zich bij reeds bestaande sociologische specialismen zoals gezinssociolo-
gie, godsdienstsociologie, arbeidssociologie. Als sociologisch specialisme
heeft de medische sociologie niets bijzonders: zij analyseert fenomenen
van ziekte en gezondheid vanuit sociologisch perspektief d.w.z. dat zij
aandacht geeft aan strukturele en kulturele komponenten in deze feno-
menen.
Binnen de medische sociologie ontwikkelden zich vrij vlug twee basis-
richtingen, nl.:
— sociologie in de geneeskunde: een kausale analyse, waarin socio-
kulturele faktoren worden bestudeerd, welke het ontstaan, verloop en
beëindiging van ziekteprocessen beïnvloeden;
— sociologie van de geneeskunde: een funktionalistische benadering,
waarin de strukturele grondslagen van en processen in allerlei medische
instituties, rollen, verhoudingen en organisaties worden bestudeerd.
Ofschoon op deze tweedeling in het verleden reeds herhaaldelijk kritiek
werd geleverd, blijkt zij evenwel enige relevantie te vertonen, en dit zo-
wel op het teoretisch als op het praktisch vlak. Afgezien van deze kon-
troverse, waaraan sociologen wellicht nog voor jaren een kluif (kunnen)
hebben, kan daarnaast vastgesteld worden dat tot dusver in beide rich-
tingen een meer dan normale aandacht werd verleend aan het verschijn-
sel van de psychiatrie, en dit om evidente redenen: sociologie en psychi-
atrie vertonen immers een gemeenschappelijke belangstelling voor het
menselijk gedrag, dat zij, elk vanuit hun specifieke vraagstelling, pogen
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te verklaren en waarvoor zij een beleid trachten uit te tekenen. Deze
meer dan gewone belangstelling in de medische sociologie vertoont zelfs
enige trend naar autonomisering, nl. de psychiatrische sociologie.
Het is de bedoeling van deze bijdrage een aktuele tematiek in de orga-
nisatie van de psychiatrische hulpverlening te behandelen, nl. de steeds
meer geformuleerde beleidsvraag naar de uitbouw van de psychiatrische
instelling als een terapeutisch milieu. De realisatie van deze opzet valt
uiteen in twee delen. In een eerste deel zal het conceptueel kader uit-
getekend worden. Meer in het bijzonder zal de vraag gesteld worden in
hoeverre het concept van het terapeutisch milieu niet veeleer als ideolo-
gie dan als (nieuwe) technologie verschijnt. In het tweede deel zal nage-
gaan worden of en in welke mate een bepaalde instelling, die expliciet
streeft naar de uitbouw van een terapeutisch milieu, in haar doelstellin-
gen slaagt. Deze case-study, tot stand gekomen via participerende ob-
servatie, heeft uiteraard een exemplarische, geen representatieve bete-
kenis. Niettemin geeft zij enige inzichten in mogelijkheden en moeilijk-
heden bij de operationalisering en konkrete toepassing van de principes
van het terapeutisch milieu.

DEEL 1 - HET CONCEPTUEEL KADER

In dit conceptueel kader zal achtereenvolgens enige aandacht verleend
worden aan de psychiatrische sociologie, het psychiatrisch ziekenhuis en
uiteindelijk het terapeutisch milieu.

1, Psychiatrische sociologie
Initiaal had de psychiatrische sociologie bijna uitsluitend te maken met
een objekt, dat in zekere zin geprekonstrueerd werd door geneeskunde
en psychiatrie, nl. het epidemiologisch onderzoek naar de invloed van
allerlei socio-kulturele faktoren op ontstaan en verloop van de psy-
chische stoornis. Vanuit een, dan toch weer niet zo homogeen, psychia-
trisch referentiekader werden allerlei symptomen als pathologisch gede-
finieerd, wat voor de socioloog het sein op groen plaatste om op zoek
te gaan naar mogelijke invloeden van socio-kulturele faktoren hierop.
De voornaamste bijdragen werden tot dusver geleverd m.b.t. de volgen-
de socio-kulturele faktoren:
a — De ecologische faktoren.
Gewezen wordt op het verband ecologische spreiding — sociale des-
organisatie — psychische stoornis. Niet méér geesteszieken in stad dan
op platteland: alleen gebeurt hospitalisatie in stad vlugger.
Konklusie: niet urbanisatie, maar wel integratie-niveau is belangrijk.
b — De sociale stratifikatie.
Vraag: bestaat er verband tussen sociale stratifikatie en geestesziekte?
Er blijkt een omgekeerde relatie te bestaan tussen behandelde stoornis
en sociale klasse: hoe lager de klasse ,des te hoger het aantal patiënten.
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Meer genuanceerd echter:
— psychiatrische ziekenhuizen: hoe lager het socio-economisch niveau
van de patiënt, des te hoger zijn opname-index;
— private psychiatrische praktijkvormen: hoe lager het socio-econo-
misch niveau van de patiënt, des te lager zijn aanwezigheid hier.
Verklaring: verschil in tolerantie en sociale aanpassingstechnieken.
c — De sociale mobiliteit.
Onderzoeken bevestigen de hypotese dat mobiliteit in de klassenstruk-
tuur, frekwent resulterend in anomische situaties, negatieve implikaties
heeft voor de geestelijke gezondheid.
Nochtans• stoornissen in funktie van mobiliteit zijn afhankelijk van de
sociale positie bv. hoogste morbiditeitscijfers voor
— dalende mobiliteit bij laagste klassen,
— stijgende mobiliteit bij hoogste klassen,
Spanning aspiratieniveau — realisatieniveau.
d — Migratiefaktor.
Er blijkt een positief verband te bestaan tussen migratie enerzijds en
psychische morbiditeit anderzijds. Rekening moet evenwel gehouden
worden met
— de relaties tussen migrant en samenleving,
— de betekenis van de migratie voor de betrokkene,
— de globale samenlevingskarakteristieken.
Bovendien houdt de positie van immigrant dikwijls verband met een
raciale, etnische of kulturele minderheidspositie, wat zich kan manifes-
teren in een situatie van segregatie en sociale onderdrukking.
e — Gezinssituatie.
Uiteindelijk zijn ook een reeks gezinssituationele faktoren van invloed
op ontstaan en verloop van psychische stoornissen.
Gehuwd/ongehuwd, gehuwd/gescheiden, gehuwd/weduwstaat zijn kate-
gorieën die nogal wat variaties vertonen m.b.t. psychische morbiditeit.
Gezinsomvang en geboortenummer zijn eveneens faktoren, die een bete-
kenisvolle rol blijken te spelen.
Naast deze sociologische bevruchting van de psychiatrie — sociologie
in de psychiatrie — ontwikkelde zich evenwel, zoals binnen de medische
sociologie, een andere richting, nl. een sociologie van de psychiatrie:
'Les recherches qui ont pour objet les conditions sociales de la produc-
tion de cet objet pré-construit qu'est la maladie mentale definie par la
psychiatrie, ce qui pourrait correspondre aux recherches sur les prati-
ques et les représentations envers la folie et la maladie mentale ainsi
que sur les institutions psychiatriques'. (Dufrancatel)
Binnen deze sociologie van de psychiatrie werd tot dusver de aandacht
overwegend, zoniet uitsluitend gecentreerd op de problematiek van het
psychiatrisch ziekenhuis, en dit om verklaarbare redenen:
— het psychiatrisch ziekenhuis als bijzonder type van organisatiestruk-
tuur is voor de socioloog een relevant wetenschappelijk studieobjekt
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(sociologie als wetenschap van sociale systemen);
— in geen enkel ander ziekenhuis is de samenhang tussen de personeel-
patiënt-interaktie enerzijds en de ziekte van de patiënt anderzijds zo
direkt en doorzichtig als in het psychiatrisch ziekenhuis (sociologie als
wetenschap van het gestruktureerde sociale handelen).

2, Het psychiatrisch ziekenhuis
Tijdens de laatste vijftien jaar werden een aantal belangrijke sociolo-
gische onderzoeken over psychiatrische instellingen gepubliceerd, bij-
voorbeeld de studies van Caudill, Belknap, Stanton & Schwartz, Goff-
man en meer recent Basaglia, Bambang Oetomo, Fairweather.
Hierin werd o.m. sterk de nadruk gelegd op het feit dat, waar psychia-
trische instellingen de gedragsbeïnvloeding van patiënten nastreven, deze
zich rekenschap moeten geven van beïnvloedingsprocessen die buiten de
officiële bestaan, m.a.w. aandacht werd gevraagd voor terapeutische
of anti-terapeutische effekten van allerlei interaktieprocessen tussen het
personeel en de patiënten en tussen de patiënten onderling.
Kortom: in deze werken werd het verband tussen de sociale realiteit van
de psychiatrische instelling enerzijds en de terapeutische dimensie an-
derzijds centraal gesteld.
Ook in de psychiatrie nam, wellicht onder invloed van de ontwikkeling
der sociale wetenschappen, de belangstelling toe voor de sociale dimen-
sie, welke men zowel in het psychisch ziek-zijn als in de deskundige
hulpverlening welke men hiertegenover plaatst kan onderkennen. Dit
gaf trouwens aanleiding tot het ontstaan van een school of denkrichting
binnen de psychiatrie met de betekenisvolle naam van sociale psychia-
trie. Konkreet m.b.t. de psychiatrische instelling ging men de tussen-
menselijke relaties en de sociale aktiviteiten in de instelling tot een be-
langrijk terapeutisch objektief verklaren.
Uiteindelijk bleef ook de samenleving niet onveranderd: humanisering
en demokratisering werden (en worden) steeds meer dominante waar-
den, die doordringen op het brede vlak van de samenleving en op het
vlak van de instellingen binnen deze samenleving.
Onder invloed van deze drie faktoren kwam de psychiatrische instelling
in beweging, en wel in deze mate dat sociale verandering één van de
basiskarakteristieken uitmaakt van de hedendaagse psychiatrische in-
stelling of: elke instelling zal althans voor zichzelf het etiket claimen in
verandering te zijn.
M.b.t. de richting van deze sociale verandering wordt meestal een keuze
gemaakt tussen de volgende etiketten of slogans:
— van asyl naar revalidatiecentrum,
— van bewakingsinrichting naar behandelingsinstelling,
— van traditioneel ziekenhuis naar terapeutisch milieu.
Deze evolutie, die in wezen een verandering is in dienstverlening en de
wijze waarop deze dienstverlening wordt aangeboden, wordt door socio-
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type	 opberging rehabilitatie

1	 gestelde objektieven komfort restauratie (?)

2	 opvatting over het ongeneeslijk veranderbaar
ziekteproces sporadisch omvattend
a — terapie permanent en wisselend en
b — zieke-rol volledig gedeeltelijk

3	 motivatie van de onderworpenheid zelfstandigheid
patiënt aan institutionele

regels
verwerven

4	 kommunikatie m.b.t. vertikaal naar vertikaal in beide
patiënt omlaag richtingen horizontaal

5	 gezagsstruktuur autoritair 1	 demokratisch

6	 taakuitoefening individuele hulp- kollektieve hulp-
staf verlening aan	 patiënt verlening met

patiënt (team)
7	 relatie met samen- minimaal maximaal

leving

8	 institutioneel totale institutie terapeutisch milieu

model

logen meestal in twee modellen weergegeven.
Modellen zijn schematische voorstellingen die behulpzaam kunnen zijn
bij het doordenken van een bepaalde realiteit. Men laat ze vallen wan-
neer ze onbruikbaar blijken te zijn bij de doorlichting, van een objekt.
In dit opzicht zijn ze vergelijkbaar met andere, meer vrouwelijke model-
len: ze zijn iets gewilliger en laten gemakkelijk toe dat men nummer één
laat schieten om het geluk opnieuw bij nummer twee te beproeven.
Zulks is niet het geval voor een wetenschappelijke teorie waar het gaat
om een geheel van geverifieerde kennis aangaande het bestudeerde ob-
jekt.
Binnen hoger geschetste modellen van patiëntenzorg hebben zich twee
wetenschappelijke teorieën ontwikkeld, waarvan de empirische evi-
dentie evenwel vrij verschillend ligt, nl.
— de teorie van de totale institutie (GOFFMAN), die op uitgebreide em-
pirische onderzoeksresultaten kan bogen,
— de teorie van het terapeutisch milieu (Jones), waarvoor de harde
feiten nog niet zo talrijk zijn.
Onmiddellijk dient gewezen op het gevaar het terapeutisch milieu op te
vatten als het omgekeerde en tegenovergestelde van de totale institutie,
respektievelijk voorgesteld als uitermate terapeutisch en anti-terapeu-
tisch. Dit is een al te simplistische voorstelling, des te meer omdat de
effekten op de behandeling van wat het terapeutisch milieu pretendeert
te realiseren/te zijn, nog voor het grootste deel geoperationaliseerd en
onderzocht dienen te worden.
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Wat anderdeels de teorie van GOFFMAN betreft: de theorie van totale
institutie blijkt vooral toepasbaar op het traditionele psychiatrische zie-
kenhuis, dat echter ook vandaag nog aktueel is (cfr. recente publikaties
o.m. in Frankrijk).
Dit laatste verschijnt inderdaad als een totale institutie waarin:
— alle levensaspekten van de betrokkenen op dezelfde plaats en onder
dezelfde autoriteit plaatsvinden,
— een gelijke behandeling samen met een aantal gelijken gebeurt,
— alles schematisch en formeel geplanifieerd is,
— alle aktiviteiten ingepast zijn in een rationeel plan, gericht op de
realisatie van de officiële institutionele objektieven.
Het gevolg hiervan is een fundamentele scheiding tussen 'inmate world'
(patiënten) en 'staff world' die binnen de instelling werkelijk twee ver-
schillende werelden op zichzelf uitmaken, met een eigen waarden-, nor-
men- en symbolensysteem, dat resulteert in divergerende kollektieve ge-
dragspatronen. Wat meer in het bijzonder de patiënt betreft, deze wordt
in de totale institutie uitermate beperkt in zijn vermogen distantie te
bewaren in zijn sociale kontakten. Met dit vermogen tot distantiëren
wordt tevens het behoud van de eigen identiteit bedreigd. Trouwens de
instelling zelf brengt een mortifikatie of vernietigingsproces van het zelf
van de patiënt op gang, daarbij gebruik makend van een drietal basis-
mechanismen, nl.
— stripping: de status van de patiënt wordt gestandaardiseerd en geuni-
formeerd,
— control of resources: fysische omgeving, kennis en informatie wor-
den door de staf gemanipuleerd om het gedrag van de patiënt te kon-
troleren,
— restriction of mobility: de patiënt wordt zowel fysiek als sociaal ge-
isoleerd.
Na de destruktie van het zelf wordt overgegaan naar een reorganisatie
van het zelf, o.m. via een privilege- en sanktioneringssysteem. Deze
reorganisatie gebeurt in het perspektief van een institutioneel gedrag
d.w.z. een gedrag dat aan de eisen en behoeften van de institutie aan-
gepast is. In de rigide sociale stratifikatie van de totale institutie neemt
de patiënt een positie in onderaan de ladder. Dit stratifikatiesysteem
impliceert uiteindelijk een sterke hiërarchisering van het gezag, een
nauw omlijnde taakdifferentiatie en een beperkte kommunikatie in de
diverse richtingen.
Tegenover deze teorie van de totale institutie, plaatst zich de teorie van
het terapeutisch milieu. Of het hier werkelijk om een teorie in de strikte
betekenis van het woord gaat, zal verder nog ter sprake komen.

3, Het terapeutisch milieu
Hier wordt niet nader ingegaan op de historische achtergronden van de
terapeutische milieu-beweging, waarin, zoals algemeen bekend, Maxwell
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Jones de centrale figuur is. De basisidee van het terapeutisch milieu
bestaat in de optimale aanwending van de totale psychiatrische instel-
ling voor terapeutische objektieven.
Meer in het bijzonder beoogt men het geheel van de relaties tussen
personeel en patiënten en tussen patiënten onderling dienstbaar te ma-
ken aan de terapie of, zoals Jones zelf schrijft: 'The therapeutic com-
munity is organised and developed in order to make available for treat-
ment purposes all relationships and all activities in the life of the
patient'.
Belangrijk is o.i. de vaststelling dat oorspronkelijk het terapeutisch mi-
lieu uitsluitend naar de psychiatrische instelling zelf werd toegedacht (en
geconceptualiseerd) en dat slechts zeer recent hierin ook de extra mu-
rale voorzieningen werden betrokken. Ofschoon deze laatste evolutie o.i.
uitermate belangrijk is en wellicht in staat zal zijn om aan het terapeu-
tisch milieu een nieuwe impuls te geven, beperken wij ons hier tot het
psychiatrisch ziekenhuis als zodanig. Het manipuleren of het aanwenden
van de sociale omgeving d.w.z. de sociale relaties in de instelling, in het
belang van de patiënt komt in feite neer op het dienstbaar maken van
deze relaties zowel aan het herstel d.w.z. het zoveel mogelijk genezen als
aan de heraanpassing d.w.z. het in staat stellen diverse sociale rollen in
de samenleving te kunnen opnemen. Wat funktioneel is voor de ene
doelstelling, hoeft daarom nog niet per se funktioneel te zijn voor de
andere. Het terapeutisch milieu wordt meestal gekonkretiseerd aan de
hand van volgende vier basisprincipes:
a — demokratisering d.w.z. alle personeelsleden en patiënten zoveel
mogelijk rechtstreeks bij de besluitvorming betrekken: 'everyone should
have just one say. Patients should help decide how other patients should
be treated, and should take a good deal of responsibility for this';
b — permissiviteit d.w.z. zoveel mogelijk ook gestoord en storend ge-
drag van de patiënten tolereren en in interpersoonlijke relaties opvan-
gen: 'in the face of abusiveness or destructiveness, discipline is mini-
mized and discussion emphasized. Rules should be deemphasized. Ten-
sion, restlessness and anxiety in patients should not be avoided';
c — communalisme d.w.z. ten behoeve van de kommunikatie tussen
alle betrokkenen het ziekenhuis tot een hechte gemeenschap maken:
'staff and patients should share all facilities without distinction. Every-
thing patients say or do, should be used for treatment, and everything
is everyone's business. Everyone should freely express his thoughts and
feelings';
d — realiteitskonfrontatie d.w.z. de patiënt voortdurend konfronteren
met zijn eigen daden en de konsekwenties ervan: 'outside problems
should not be avoided or forgotten. The emphasis should not be on
rest, comfort and escape from stress and strain.'
De konsekwente toepassing van deze basisprincipes heeft heel wat im-
plikaties en reperkussies op de sociale struktuur van het psychiatrisch
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ziekenhuis, meer in het bijzonder op:
— de gezagsstruktuur, waar een ontvertikalisering van de gezagshiër-
archie naar de stafleden toe wordt bepleit (team), en medebeslissings-
recht of machtsdelegatie naar de patiëntengroep toe voorop wordt ge-
steld;
— de taakstruktuur, waar men zal pogen het onderscheid tussen staf-
wereld en patiëntenwereld af te zwakken ('we are all patients here') en
de specifieke taakomlijning voor verschillende personeelskategorieën te
relativeren;
— de kommunikatiestruktuur: wanneer men de patiënt in gemeinschaft-
liche/communale verhoudingen wil betrekken (communalisme) en hem
bovendien zijn eigen rol met beperkingen en verantwoordelijkheden wil
laten aanvoelen (realiteitskonfrontatie) veronderstelt zulks een maximaal
en open kommunikatiesysteem.
Aangezien de toepassing van deze principes een vrij grondige verande-
ring in de instelling en aanzienlijke energie-investeringen veronderstelt,
rijst de cruciale vraag of en in welke mate deze toepassing de basis-
objektieven van het psychiatrisch ziekenhuis, nl. herstel en heraanpas-
sing, dient.
Het antwoord op deze vraag moet genuanceerd zijn, en dit om volgende
redenen:
— deze basisprincipes van het terapeutisch milieu kunnen op uiteen-
lopende wijzen toegepast worden bv. demokratisering wordt door som-
migen begrepen als open kommunikatie zonder meer, terwijl anderen
er medebeslissingsrecht voor de patiënt onder verstaan;
— het psychiatrisch ziekenhuis bevat meestal patiënten met uiteenlo-
pende patologieën: wat bv. terapeutisch is voor een groep neurotische
patiënten hoeft niet noodzakelijk terapeutisch te zijn voor een groep
psychopaten;
— nogmaals dient erop gewezen dat wat funktioneel is voor het herstel
niet noodzakelijk funktioneel is voor de heraanpassing;
— komparatieve wetenschappelijke onderzoeksresultaten ontbreken
vooralsnog.
Afgezien van deze bedenkingen, komt het o.i. evenwel voor, dat ge-
noemde basisprincipes veeleer gericht zijn op het herstel dan op de
heraanpassing van de patiënt. Deze basisprincipes maken het immers
mogelijk de patiënt in een omgeving te brengen, waarin hij gekonfron-
teerd wordt met een variëteit van relatievormen en waarin hij verplicht
wordt verantwoordelijkheid en initiatief te nemen. Hiervan mag men
een progressieve groei van zijn aanpassingsvermogen verwachten d.w.z.
een versterking van het Ego om konflikten te overwinnen. Nochtans
kan men niet zonder meer stellen dat autoritair en niet-permissief ge-
drag steeds ongunstig zou zijn voor het herstel van de patiënt: een ver-
dergaande specificering naar de stoornissen van de patiënten en de
situatie waarin zij verkeren is noodzakelijk. Meer fundamenteel is o.i.
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echter de bemerking dat de patiënten na ontslag terug moeten keren
naar een samenleving, die niet volgens de principes van demokratie,
permissiviteit, communalisme en realiteitskonfrontatie is uitgebouwd.
Zoals Rapoport zegt: 'By changing the environment of the patient, one
might be able to change the patient while he is in the environment, but
one does not change the world to which he returns'.
Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat dezelfde Rapoport,
die de resultaten van de Belmont Unit van Jones kritisch analyseerde,
tot de bevinding kwam dat deze resultaten niet spektakulair beter waren
dan de behandeling in andere instellingen: zo waren bv. de heropname-
ratio's voor de Belmont Unit even hoog als voor andere instellingen.
Nu kan men wel beweren, zoals recent gebeurde, dat met behulp van
degelijke extramurale psychiatrische voorzieningen de resultaten beter
zouden uitgevallen zijn. Hierbij nochtans twee bemerkingen:
— het gaat hier duidelijk om een hypotese, waarvoor elke empirische
verifikatie vooralsnog volledig ontbreekt;
— indien nochtans deze hypotese bevestigd zou worden, dan is het dui-
duidelijk dat de uitsluitende conceptualisering van het terapeutisch mi-
lieu in intramurale voorzieningen fout is en men hieruit ook de nodige
konklusies moet trekken m.b.t. de nagestreefde objektieven.
Trouwens wat zijn deze objektieven van het terapeutisch milieu - beoogt
men primair het herstel d.w.z. het doen verdwijnen van pathologische
verschijnselen, dan wel de heraanpassing d.w.z. het aankunnen van de
sociale realiteit, dan wel beide?
Het terapeutische milieu blijkt dus voor kritiek vatbaar te zijn, die in de
eerste plaats betrekking heeft op de onduidelijkheid van de doelstellin-
gen, de relatieve geschiktheid van de gehanteerde middelen en de on-
genuanceerdheid inzake het type van patiënten dat het pretendeert te
kunnen behandelen.
Anders geformuleerd: zolang men empirisch niet heeft aangetoond wel-
ke specifieke effekten een klaar en duidelijk geoperationaliseerd tera-
peutisch milieu onder welke omstandigheden heeft voor welk type van
patiënten, verschijnt het terapeutisch milieu in onze ogen veeleer als
een ideologie dan als een (nieuwe) technologie. Met ideologie wordt
dan bedoeld een systeem van opvattingen, die een uitdrukkelijke legiti-
matie van de eigen positie inhouden, terwijl technologie dan refereert
naar het geheel van middelen waarover men op een bepaald ogenblik
beschikt om vooropgestelde objektieven te realiseren.

De ideologie van het terapeutisch milieu heeft o.i. dan overwegend te
maken met het humaniseren van het psychiatrisch ziekenhuis: door te
stellen dat men samen met de patiënten een terapeutische gemeenschap
vormt, krijgt het dagelijks professioneel bezig zijn een terapeutische, lees
humane betekenis en kan men dit bezig zijn ook legitimeren, justificeren
d.w.z. afschermen voor elke externe kritiek en kontrole.



310

Naast de kernvraag 'terapeutisch milieu: technologie of ideologie?' is er
o.i. een even belangrijk punt van kritiek nl. de psychiatrische instelling
als terapeutisch milieu wordt in zekere zin als een gesloten sociaal sys-
teem gepostuleerd, wat irreëel, zoniet utopisch mag genoemd worden.
Hiermede wordt bedoeld dat het terapeutisch milieu al te sterk in een
sociaal isolement wordt gezien, dat allerlei faktoren buiten de poort al
te vaak genegeerd worden, dat het terapeutisch milieu door een reeks
extern gedefinieerde gegevens wordt doorkruist. FREIDSON formuleert
dit als volgt: 'It may be argued that by its nature a hospital cannot be a
community in which each person exercises to the full his individual
qualities, for it is neither self-sufficient enough to be able to violate the
expectations of the society surrounding it nor able to overcome the
constraints implicit in having a special mission or goal with special
assumptions about the means of attaining it'.
Eén koekreet voorbeeld: in pleidooien voor het terapeutisch milieu
wordt steeds weer gepleit voor opheffing van statusonderscheidingen
en zelfs voor opheffing of althans relativering van het onderscheid tus-
sen zieken en gezonden. Opvallend is dat daarbij vrijwel steeds de belo-
ning onberoerd gelaten wordt. Beloning, zowel in de zin van prestige
als in de zin van salariëring is nu precies een dergelijk extern bepaald
gegeven, waarvan men het effekt niet kan doodzwijgen bij de herstruk-
turering van de psychiatrische instelling. Samenvattend: wanneer het
psychiatrisch ziekenhuis ooit als een terapeutisch milieu wordt uitge-
bouwd, zal het daarnaast evenzeer een arbeidskontekst blijven met alle
konsekwenties vandien.

DEEL II - TOETSING AAN DE REALITEIT

In aansluiting op het teoretisch concept van de terapeutische gemeen-
schap en de relativering ervan, hier uiteengezet, meenden we de haal-
baarheid ervan te moeten toetsen in de praktijk.
Daar Nederland verscheidene instellingen kent die in de richting van
een TG evolueren (Pompe-kliniek, Van der Hoeven-kliniek, Halsteren,
Limmen), elk volgens eigen aangepaste vorm, hebben we onze aandacht
naar de noorderburen verlegd. Doelbewust kozen we dan ook een in-
stelling die opteert voor een terapeutisch milieu
Het betreft een behandelingscentrum voor delinkwente en onaangepaste
jeugd opgericht in het kader van de Nederlandse Stichting Centrum
voor Jeugdpsychiatrie. De specialisten worden er tewerkgesteld en ge-
salarieerd door de universiteit welke tevens de materiële bijdrage levert
voor wetenschappelijk onderzoekswerk. De verpleegprijs wordt vergoed
door het Departement van Justitie.
De kapaciteit van de instelling bedraagt twintig jongens die in opname-
leeftijd variëren van 13 tot 18 jaar. Deze kleine capaciteit is gunstig voor
een intensief behandelingsinstituut, daar de kans een 'terapeutisch kli-
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maat' te kreëren hierdoor groter en reëler is. Hierbij komt nog dat niet
elke indikatie in aanmerking komt voor opname. Daar de behandeling
(intensieve psychiatrische en ortopedagogische) hoge eisen stelt, wordt
een opnamebeleid gevoerd in funktie van de reële behandelingsmoge-
lijkheid. Motivering tot behandeling vanwege de patiënt zelf en mede-
werking van de ouders is hierbij een vereist kriterium.
In het algemeen kan gezegd worden dat het vooral patiënten betreft met
ernstige karakterstoornissen met neurotische inslag en problemen die
met de levensfase samenhangen. Deliktueuze aktiviteiten vindt men in
bijna alle gevallen terug. De plaatsing gebeurt dan ook meestal via de
kinderrechter, en dit na observatie in een daartoe gespecialiseerde in-
stelling
Om een inzicht te verkrijgen in de instelling is het aangewezen systema-
tisch de volgende vragen te beantwoorden: Wat beoogt het behande-
lingscentrum, hoe en met welke middelen wil ze dit waar maken, en
slaagt men in de opzet?

Behandelingsdoelstelling
De uiteindelijke, we zouden kunnen zeggen teoretische doelstelling is
zelfrealisering, het verwerven van een eigenheid (self-esteem) die de
patiënt in staat stelt zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij
Zelfs indien de haalbaarheid ervan betwijfeld wordt, blijft het zinvol
dit als streefdoel te stellen. Het doel bepaalt immers grotendeels de
mentaliteit van de instelling en haar sociale struktuur. Het gaat hier om
een leerproces van voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht tussen
de druk en de eisen van het sociaal milieu en de individuele behoeften.
Het meer direkt en operationeel doel is behandeling van het relatie- en
prestatie-onvermogen welke bij deze jongeren algemeen voorkomen.

Institutionele doelstelling: hoe en met welke middelen
tracht men het behandelingsdoel waar te maken?
De weg om deze terapeutische doelstelling te realiseren wordt gezien in
een 'terapeutische gemeenschap'. De institutionele doelstelling is dan
ook het kontinu kreëren van een terapeutisch klimaat. Hieronder ver-
staat het centrum, dat de stoornis centraal staat en het beleid vóór alles
gericht is op 'behandeling'. Elke beslissing wordt afgewogen op zijn
terapeutische waarde. Hierbij gaat men alledaagse gebeurtenissen en
relatieprocessen die zich in en rond het instituutleven afspelen als be-
handelingsinstrumenten hanteren. Hierin ligt het specifieke karakter van
een 'terapeutische gemeenschap'. Het aanbieden van een terapeutisch
klimaat is dus niet zozeer te beschouwen als een techniek op zich in de
traditionele betekenis dan wel als de wijze waarop de behandeling in
haar totaliteit gerealiseerd wordt en het kader waarin zich deze behan-
deling totaliseert. Door dit systematisch manipuleren van milieuaspekten
tot behandelingsinstrumenten worden nieuwe technieken ontworpen.



312

Specifieke behandelingstechnieken zoals individuele psychoterapie en
groepsterapie, beide vooral verbaal gericht, blijven hierin een belang-
rijke rol spelen. Wij noemen hier:
a, Groepswerk — Met de patiënten worden groepsaktiviteiten onder-
nomen waardoor hun de gelegenheid geboden wordt anders en meer
kreatief gekonfronteerd te worden met hun stoornissen.
b, Life-space-interview — Deze methode, door REDL uitgewerkt, is ge-
richt op het optimaal terapeutisch interveniëren en aanwenden van in-
cidenten en konflikten die zich in het dagelijks leven voordoen. Zo vlug
mogelijk na een incident neemt een psychiater of psycholoog kontakt
op met de patiënt als eerste opvang bij de verwerking van hoog opgelo-
pen spanningen. Tegelijk wordt het incident aangewend om verhoudin-
gen in de realiteit inzichtelijk te maken en andere dan patologische uit-
wegen te zoeken voor noodsituaties.
c, Samenwerking met en behandeling van het ouderlijk milieu — Enorm
veel belang wordt gehecht aan gezinskontakt, respektievelijk -behan-
deling en dit geïntegreerd in de behandeling van de patiënt. Afgezien
van deze counseling welke éénmaal per week plaats vindt, worden de
gezinskontakten onderhouden door twee maatschappelijke werksters, en
dit om de twee of drie weken.
d, Milieubehandeling (Met milieu wordt hier instituutmilieu bedoeld) —
De funktie van deze milieuterapie moet gezien worden in begeleiding,
stimulering tot aktiviteiten en bewerking van incidenten die zich in het
groepsleven voordoen. Doelbewust is het groepsleven om terapeutische
objektieven centraal gesteld. De ontwikkeling van een reëler zelfbeeld,
de bewustwording van eigen mogelijkheden en grenzen in relatie met
anderen, het zijn-met-anderen zelf biedt de mogelijkheid tot sociaal ge-
drag. Door dit leven in de groep wordt het individu niet alleen uitgeno-
digd maar eigenlijk gedwongen zich sociaal te gaan ontwerpen.
e, Behandeling via het aktiviteitenprogramma — De meeste jongens die
in deze instelling opgenomen zijn hebben een vrij zware deficiëntie op
gebieden als studie, werk, kreatieve en rekreatieve aktiviteiten. De be-
handeling van dit prestatie-onvermogen vereist behalve inzicht in de
oorzaken ook een training in deze sektoren. Per patiënt wordt een
aktiviteitenprogramma opgesteld in overeenstemming met datgene wat
hij net aankan en waarvoor hij wel toegankelijk is.
Dit laatste is, algemeen doorgetrokken, als een belangrijk principe van
de hier gestelde terapeutische gemeenschap te beschouwen. De omgang
met de patiënt en de eisen van de omgeving worden telkens afgestemd
op het vermogen en de draagkracht van de patiënt. Dat betekent dat er
in hoge mate geïndividualiseerd wordt bij het opstellen van het behan-
delingsplan, waarin onder meer het opstellen van dagprogramma's, het
bepalen van vrijheid, het opvangen van ongewenst maar soms voorlopig
getolereerd gedrag. Dat betekent ook dat kotiperatie van de betrokken
stafleden en groepsleiders vereist is in overlegvorm. In herinnering ge-
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bracht dat het terapeutische van de instelling wordt gezien in het richten
van het institutioneel beleid op behandeling, is een sociaalpsychiatrische
bijdrage onmisbaar. Een beleidspsychiater is dan ook betrokken in bijna
ieder overleg. Zijn aandeel hierin ligt in de sociaalpsychiatrische bena-
dering van de gewenste voorwaarden voor de uitvoering van het behan-
delingsplan per individuele patiënt, van problemen die stafinterakties
en de sociale struktuur betreffen en van de dagelijkse beslissingen.
Algemeen is de houding van het behandelingsteam ten aanzien van deze
patiënten een 'strukturerend begeleidende' houding. Relatiepatronen,
normen en leefgewoonten zijn hierbij van zodanige aard dat ze tegelijker-
tijd de sociale realiteit benaderen én een beschermings- en veiligheids-
ervaring inhouden voor de patiënt. Dit is het funktionele aspekt van een
'terapeutische gemeenschap'. Struktureel doet zich dit voor naar drie
milieu's toe welke telkens een verruiming betekenen van het relatieveld
van de patiënt. Het mikromilieu is de 'leefgroep' van zes patiënten en
drie groepsleiders, waarvan één vrouwelijke en twee mannelijke. Intern
vertaalt de waarde 'realiteitskonfrontatie' zich in het overlaten van be-
paalde aktiviteiten aan de groep, het beroep doen op de individuele
verantwoordelijkheid en in het verlenen van inspraak in bepaalde aan-
gelegenheden. Dit telkens inzover het individu of de groep dit aankan.
De instelling als geheel van drie leefgroepen en het totale behandelings-
team vormt het mesomilieu. Dit team bestaat uit negen groepsleiders,
met een ergoterapeut en een onderwijskracht, twee hoofdleiders, drie
terapeuten waarvan ook de beleidspsychiater en een direkteur-psycho-
loog. Het makromilieu is de buitenwereld, de relatie instelling-maat-
schappij. In dit open-deur-systeem hebben de jongens de gelegenheid
buiten huis te studeren en te werken. Sociale training in de vorm van
boodschappen en kulturele aktiviteiten geeft hun de mogelijkheid zich
vrij te leren bewegen in maatschappelijke situaties zonder hiertoe ge-
dwongen te zijn.

Evaluatie
Slaagt men in de opzet om via een terapeutisch klimaat zelfrealisering
van de individuele patiënt te bewerkstelligen, of met andere woorden,
bereikt men wat men vooropstelt?
1, Wat de behandelingsdoelstelling betreft — Om het resultaat van een
behandeling te meten zou minimaal op drie tijdstippen een test moeten
worden afgenomen: bij opname, bij ontslag ter vergelijking van op-
name- en onslagtoestand, en een bepaalde tijd na ontslag ter vergelij-
king van de huidige toestand met de ontslag- en opnametoestand. Dit
houdt trouwens ook een follow-up in.
Recidive van delinkwentie is volgens de instelling bij ex-patiënten mini-
maal. Daar alle patiënten deliktueuze aktiviteiten hadden vóór de op-
name kan het resultaat positief genoemd worden, tenminste wanneer
behandeling van het delinkwentiesymptoom als doelstelling werd ge-
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steld.
Ook wanneer het resultaat duidelijk is, weet men nog niet of de TG
hiervan oorzakelijke faktor is. Hiertoe zou een vergelijkend onderzoek
nodig zijn bij patiënten met dezelfde indikatie en eigenschappen na ont-
slag uit een traditionele instelling. Betreffende het effekt van de behan-
deling en de invloed van het milieu op het behandelingsproces zijn ver-
schillende onderzoeksprojekten lopende. Tot hiertoe kennen we alleen
het resultaat van de behandeling in strikte zin. Bij de beoordeling is
'normaliteit' niet als maatstaf genomen, wel het gestelde doel bij inzet
van behandeling. Bij het ontslag wordt een 'afscheidstest' afgenomen
teneinde een vergelijking te maken tussen de opnametest en de graad
van verbetering na het verblijf in de instelling.
Van het totaal aantal patiënten (70) dat van 1961 tot 1968 ontslagen
werd, met een gemiddelde verblijfsduur van 2,4 jaar, zou 30% weinig
of niet verbeterd zijn, 37% verbeterd doch met een onzekere toekomst-
verwachting en 33% als zeer bevredigend genoemd kunnen worden
met positieve verwachtingen voor de toekomst. De patiënten, die als
'verbeterd' de instelling verlaten, benaderen daarom nog niet het ideaal-
beeld van 'normaliteit'. De oorzaak van stoornis is meestal nog duide-
lijk herkenbaar, aldus de instelling. Het aanpassingsvermogen is echter
verbeterd en de hinderlijke symptomen zijn verdwenen of sporadisch
geworden.
2, Wat de institutionele doelstelling betreft — Wanneer we een verge-
lijking maken tussen dit psychiatrisch centrum zoals wij het ervaren
hebben en het model van de TG zoals het door Jones en anderen gefor-
muleerd is, zijn verschilpunten te merken, zowel principiële of doelbe-
wuste verschillen als niet bedoelde maar in de realiteit anders uitgeval-
len.
Zo wordt een 'permissiveness'-houding zoals Jones het stelt, nl. instem-
mend toestaan, hier, tenminste voor deze patiënten, als a-terapeutisch
beschouwd. In dit behandelingscentrum tracht men eerder tolerant te
zijn en dit inzover het toelaatbaar en terapeutisch is voor de Ik-struktuur
van de patiënt. Dus een dubbele relativering van de permissiviteit. Men
kan spreken van tolerantie inzover de patiënt er nog niet toe kan komen
anders dan afwijkend te handelen. Bij ontoelaatbaar gedrag in een sta-
dium waarin de patiënt het wel aankon, wordt frustrerend opgetreden,
doch mits intensifiëring van het terapeutisch kontakt. Het is dus een
tweerichtingshouding: realiteitskonfrontatie en het verlenen van een be-
schermingsgevoel. Kenmerk van deze symptoomtolerantie is het tijdelijk
karakter ervan. Een van de moeilijkste diagnostische problemen is het
vinden van het tijdstip waarop het symptoom aktief moet worden aan-
gepakt. In de praktijk ervaarden we dat dit tijdelijk tolereren gemakke-
lijk verlengd wordt uit vrees de ontstane relatie met de patiënt te ver-
breken door ingrijpend (dus frustrerend) optreden. Hierdoor wordt bij
de patiënt de indruk gewekt dat de instelling altijd achter hem staat, ook
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bij uitgesproken delinkwent gedrag, wat gevaar voor misbruik mee-
brengt.
Waar voor Jones patiënteninspraak en -zelfbestuur elementair zijn om
van een TG te kunnen spreken, is dit hier niet realiseerbaar, alhoewel
beide wel in beperkte mate voorkomen.
De problemen welke men hier ondervond bij het uitbouwen van een
terapeutisch klimaat, waren vooral van sociaal-strukturele aard en si-
tueerden zich voornamelijk op het vlak van de verhouding staf-groeps-
leiding.*
Algemeen kunnen we het besluitvormingsproces schematiseren als een
'trapsysteem' dat zich verdeelt in drie niveaus vertikaal van de basis
naar de top toe:
1 — Unitteam per leefgroep: doorgave van informatie door de groeps-
leiding via een terapeut; doorspelen van suggesties en meningen van de
groepsleiding via de hoofdleiding;
2 — Overleg (bijdrage in beslissing): staf-team;
3 — Besluitvorming: meerhoofdige direktie (driemanschap).
Hier is sprake van een sociaal leiderschap in die zin dat er een maxima-
lisering is van intense kommunikatie die zodanig is geïnstitutionaliseerd
dat ze een waarborg biedt voor efficiëntie en demokratische beleids-
voering. Zoals het schema duidelijk maakt, is de groepsleiding niet be-
trokken in het overleg en heeft dus geen rechtstreekse bijdrage in de
beslissing.
Vroeger gebeurde het overleg wel gezamenlijk. De groepsleiders waren
echter te geïntimideerd om informatie of persoonlijke mening door te
geven, vanwege de hiërarchische struktuur en de teoretisch wetenschap-
pelijke taal welke bij de staf in het besluitvormingsproces gehanteerd
werden. In de kommunikatie groepsleiding-staf waren daarom de tera-
peut-rapporteur en de hoofdleiding als overbrugging gedacht.
Dit systeem lijkt ons in teorie zeker efficiënter dan voltallige direkte
participatie (dit laatste zou door het groot aantal aanwezigen de inten-
siteit van de kommunikatie belemmeren) op voorwaarde dat de infor-
matie en suggesties van de groepsleiding inderdaad betrokken worden
in het beleid.
In de praktijk werd dit als vrij problematisch ervaren:
1 — De hoofdleiding die momenteel als vertegenwoordigend orgaan op-
treedt is ervan overtuigd niet volledig te kunnen rapporteren in naam
van de groepsleiding;
Naar hun mening worden de groepsleiders te weinig betrokken in kom-
munikatie en beleid;
2 — De staf gaf hierbij toe dat de informatie door de terapeut-rappor-

* Met 'groepsleiding' bedoelen wij de negen groepsleiders plus de ergoterapeut en
de pedagoog-leerkracht.
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teur niet volledig doorgespeeld werd;
3 — De groepsleiding ervaarde dit systeem als konfliktueus en bracht
dit dan ook zo aan. Naar hun indruk was er een duidelijke scheiding
tussen het niveau van de staf enerzijds en de basis van de patiënten en
zijzelf anderzijds.
De praktijk wees uit dat er onvoldoende integratie bestond tussen
groepsleiding - hoofdleiding - en direktie. De stafleden hadden het ge-
voel geen inspraak te hebben in het groepsgebeuren waar ze hun taak
definieerden als kontrole op dit groepsgebeuren. Waar de staf de groeps-
leiders als behandelaars beschouwde en hen wel een zekere autonomie
en verantwoordelijkheid wilde overlaten hadden deze laatsten het gevoel
dat te weinig rekening werd gehouden met hun ervaring op de groep en
het feit dat zij instaan voor de uitvoering van het beleid dat door de staf
werd geformuleerd.
Wat in dit konflikt opvallend kan worden genoemd, is het feit dat de
oorzaak ervan verklaard werd op grond van persoonlijke en emotionele
eigenschappen van de groepsleiding (te jong, onervaren, niet adekwaat,
te weinig bezinnend). Struktureel falen werd als konfliktbron over het
hoofd gezien tot de groepsleiding dit zelf als zodanig formuleerde. De
kommunikatielijnen en hun funktie waren voor hen onduidelijk. De rol
van elk staflid was onzichtbaar en de funkties waren dermate verweven
dat een terapeut beslist over het al dan niet aankopen van een spijker-
broek, terwijl de groepsleiders de paranoïde symptomen moesten kun-
nen herkennen en waarnemen.
Geenszins menen wij dat demokratisering dient nagestreefd te worden
om de waarde demokratisering zelf. Anderzijds zijn we er ons van be-
wust dat een systeem slechts leefbaar is wanneer de bestaansreden ervan
voor elke participant duidelijk is en als positief wordt ervaren, en wan-
neer men kontinu naar dit systeem leeft. Dit wil zeggen dat, wanneer de
hoofdleiding als overbrugging wordt geïnstitutionaliseerd, er ook sprake
moet zijn van reële overbrugging.
Wij menen dat de hier bestaande konflikten kunnen ondervangen wor-
den door het intensiveren van de kommunikatie hoofd-groepsleiding.
Dit kan pas een oplossing brengen wanneer voor elke participant dui-
delijk en zichtbaar wordt gemaakt welke zijn rol is en die van de anderen
binnen het netwerk van posities, welke kommunikatielijnen gelden en
wat hun funktie is, kortom welke plaats men bekleedt in het geheel.

BESLUIT

De bedoeling van deze bijdrage was veelvoudig. In de eerste plaats werd
een poging ondernomen om de verschillende aanknopingspunten tussen
psychiatrie en sociologie meer inzichtelijk te maken. Meer in het bijzon-
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der werd de stelling vooruit geschoven dat een zuiver sociologische pro-
bleemstelling maximale kansen krijgt wanneer zij zich eerder toespitst
op struktuuranalyse van de psychiatrische hulpverlening, dan inspeelt
op een door de psychiatrie geprekonstrueerd objekt. Deze stelling werd
vervolgens geïllustreerd aan de hand van het psychiatrisch ziekenhuis.
Dit laatste blijkt onder invloed van een reeks faktoren in een snel ver-
anderingsproces betrokken te zijn. Als objektief van dit proces refereert
men in toenemende mate naar het terapeutisch milieu: hieraan schrijft
men het predikaat van 'nieuwe technologie' toe. Het algemeen, onge-
nuanceerd en weinig empirisch uitgetest karakter van het terapeutisch
milieu vereist evenwel enige reserve: tegenover het technologisch karak-
ter werd de ideologische dimensie in en van het terapeutisch milieu on-
derlijnd.
Vooral de onduidelijkheid in de terapeutische doelstelling eensdeels en
het vasthouden aan intramurale behandeling zonder extramurale uit-
deining anderdeels gelden hierbij als belangrijkste punten van kritiek.
Institutioneel blijft men hierbij geneigd telkens terug te grijpen naar de
gemakkelijker te hanteren vertikale struktuur.
De toetsing aan de realiteit in het tweede deel, bedoeld als exploratieve
benadering, bracht in grote lijnen de bevestiging van deze stelling.
Verder empirisch onderzoek, waarin het terapeutisch milieu geopera-
tionaliseerd, genuanceerd en geëvalueerd wordt, is bijzonder wenselijk te
achten, vooraleer van een nieuwe psychiatrische technologie te kunnen
gewagen.

SUMMARY

The intention of this contribution was manifold. In the first place an attempt was
made to gain insight into the different points of contact between psychiatry and
sociology. More in particular there was pushed forward the thesis that a purely
sociological problem gets maximal chances when it takes to structural analysis of
the psychiatrical assistante, rather than when it goes into an object pre-constructed
by psychiatry.
Subsequently this thesis was illustrated by the example of the psychiatrie hospita).
Under the influence of a series of factors however this seems to be involved in a
quick process of changes. As object of this process there is increasingly more
referred to the therapeutic community: this is credited with the predicate 'new
technology'. The general, not shaded and little empirically tested character of the
therapeutic community requires however some reservation: face to face with the
technologica) character, the ideological dimension in and of the therapeutic com-
munity was accentuated.
The most important items in the criticism are especially on the one side the ob-
scurity in the therapeutical aim and at the other side the adherente to indoor-
treatment without any extramural contact. Institutionally one is tempted to hark
back to the vertical structure again and again as it is easier in operation.
The eomparison with reality in the second part, meant as an explorative approach,
mainly resulted in the affirmation of this thesis.
Further empirie investigation, wherein the therapeutic community is operationa-
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lized, shaded and evaluated, will be necessary before we can speak of a new
psychiatrie technology.
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VERANTWOORDING

Dit nummer opent met een artikel van Prof. Dr. Y. Nuyens en zijn medewerker
Drs. A. M. Ampe, waarin het begrip terapeutisch milieu kritisch wordt door-
gelicht en in een concrete situatie geëvalueerd. Het artikel is een bewerking van
een lezing, gehouden op 21 januari 1971 in het Psychiatrisch Instituut St.
Kamillus te Bierbeek (Leuven).
Het nummer vervolgt met een beschouwend klinisch artikel van P. J. Stolk,
bewerkt naar een voordracht, gehouden op 10 november 1970 voor het Rotter-
dams genootschap voor Psychiatrie en Neurologie te Rotterdam.
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