
Het psychiatrisch centrum: een utopie?

door S. de Jong

Inleiding

Als een psychiatrisch ziekenhuis van naam verandert en psychia-
trisch centrum wil gaan heten, kan dat voortkomen uit innerlijke
overtuiging. Deze overtuiging kan ermee samenhangen dat de oude
naam niet meer aangeeft wat er feitelijk gebeurt. Ze kan ook sa-
menhangen met de wens op geheel andere wijze gestalte te geven
aan doelstelling en werkwijze, dan tot dusver. De wens tot naams-
verandering kan ook voortkomen uit de opvatting dat er gelijke
tred gehouden moet worden met de ontwikkelingen dienaangaande
in landelijk verband. Dan is de naamsverandering geen afspiege-
ling van wat de maatschappij enerzijds en de werkers en patiënten
in zo'n instituut anderzijds ervan zouden kunnen verwachten.
In de loop van de jaren '70 zijn vele psychiatrische inrichtingen van
naam veranderd. Stonden ze tot op dat moment bekend als psy-
chiatrische inrichting, ze werden toen psychiatrisch ziekenhuis. Een
niet al te nauwkeurig onderzoek naar de gebeurtenissen die ge-
volgd zijn op die naamsverandering zou al vrij spoedig aan het
licht brengen dat deze naamsverandering meestentijds, noch in
doelstelling, noch in werkwijze, gevolgen heeft gehad. Het is psy-
chiatrische ziekenhuizen niet meer gegeven om zonder meer mo-
dieuze trends te volgen. Derhalve zou de aanvaarding van de idee
'centrum' tot gevolg moeten hebben dat er een bezinning komt op
de herstructurering van zo'n organisatie in al zijn facetten. Noch
naar doelstelling, noch naar werkwijze beantwoorden ze aan de
eisen, die door deze naamsverandering aan haar, zowel van binnen-
uit als van buitenaf, gesteld kunnen worden.
In dit licht bezien zou het dan ook noodzakelijk zijn dat er een be-
leid geformuleerd werd, dat zowel naar de letter als naar de geest
uitgaat van de centrum-gedachte. Opdat een ieder goed voor ogen
staat welke gevolgen dit kan hebben voor het functioneren van zo'n
centrum als regionale organisatie van psychisch gezondheidswerk,
wordt in het hierna volgende de centrumgedachte nader uitgewerkt.

Schrijver is als psycholoog werkzaam in een Psychiatrisch Ziekenhuis.
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Interpretatie van de centrumgedachte

De centrumgedachte, zo blijkt uit de literatuur, laat verschillende
lezingen toe, die elkaar soms lijnrecht tegenspreken. Aan de hand
van een aantal probleemgebieden zal geprobeerd worden een con-
sistent beeld van de centrumgedachte te schetsen.

Centrum: middelpunt vliedend (centrifugaal) — middelpunt zoe-
kend (centripetaal)
Het is van belang bij de vele interpretaties die er mogelijk zijn van
de centrumgedachte de polariteit centrifugaal — centripetaal aan
een nader onderzoek te onderwerpen.
De centrifugale interpretatie gaat uit van de gedachte dat het cen-
trum zijn activiteiten gaat decentraliseren. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan de toekomstige ontwikkeling dat er een ver-
schuiving zal gaan optreden van de intramurale zorg naar de ambu-
lante extra-murale zorg. Dit met name omdat het psychisch ge-
zondheidswerk zich primair dient af te spelen binnen de sociaal
culturele situatie van de patiënt. Centrifugaal betekent ook een in-
terpretatie van de centrumgedachte die ervan uitgaat dat de samen-
leving moet leren leven met de hetzij tijdelijk, hetzij permanent, als
psychisch-gestoord gewaarmerkte medemens, die daarbij bege-
leid moet worden door de instellingen voor ambulante zorg. Bo-
vendien betekent centrifugaal dat het centrum zelf zijn diensten
verleent als organisatie van psychisch gezondheidswerk in haar
regio. Ze is niet alleen ambulant curatief, maar ook ambulant pre-
ventief. Dit kan gestalte krijgen door werkgemeenschapsbanden
aan te gaan met reeds bestaande organisaties, die tot dan toe eerder
als toeleveringsbedrijven voor inrichtingen dienden, dan als pre-
ventieve c.q. curatieve instellingen. Te denken valt aan werkcon-
tacten met op wijkniveau functionerende consulenten.
Kortom: centrifugaal is wezenlijk patient -centered.
De centripetale gedachtegang daarentegen gaat uit van een cen-
tralistische tendens, die zich meer verlaat op een passieve afhanke-
lijkheid van goedwillende toeleveringsbedrijven. Zij zal zich des-
noods eveneens wensen te verenigen met bijvoorbeeld een Psychia-
trische Afdeling Algemeen Ziekenhuis en anderssoortige instellin-
gen. Deze gedachte echter komt eerder voort uit de wens om het
instituut een bredere basis van bestaansrecht te verlenen, dan dat
deze voort zou komen uit de visie dat ze een organisatie wenst te
zijn of te worden die zich actief in de maatschappij begeeft. Als
voorbeeld kan dienen een goed functionerende psychiatrische in-
richting, met poliklinische consultatie van eigen personeel aan al-
gemene ziekenhuizen verbonden polikliniek.
Kortom: de centripetale gedachtegang is wezenlijk institute-cen-
tered.
Samenvattend kan gesteld worden dat een psychiatrisch centrum,
meegaand met de landelijke ontwikkeling van dalend beddental,
zoals we dit tot nog toe zagen, en toenemende investeringen in de
ambulante extra-murale gezondheidszorg, pas kan bijdragen aan
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een zinvol bestaan voor de mensen in haar regio, als ze haar filoso-
fie in centrifugale zin gaat herformuleren. Ze moet complemente-
rend present willen zijn in de eerste lijns gezondheidszorg, hetzij
consulterend, aan huisarts, maatschappelijk werker, pastoraat, vrij-
willigers, hetzij interveniërend. In de uiteengezette gedachtegang
gaat het niet om of er een kliniek gebouwd wordt en waar, maar het
gaat om een essentiële verandering in doelstelling en instelling. Het
lijkt overbodig te stellen dat wat nu nog intramuraal heet, zich zal
gaan manifesteren als een geïntegreerd gebeuren in een zich verant-
woordelijk voelende maatschappij.

Centrum: continuïteit in voorzieningen of in behandelingen
In de centrum-gedachte speelt het aspect van de continuïteit in de
behandeling een grote rol. Met dit aspect van het begrip continuï-
teit mag niet verward worden een andere uitwerking ervan, met
name de continuïteit in de voorzieningen.
Organisatorisch is er aan het aspect van de continuïteit der voor-
zieningen veel tijd en geld gespendeerd. De energie die er besteed
is en wordt om ook m.b.t. de continuïteit in de behandeling van de
patiënt iets tot stand te brengen, is van aanmerkelijk veel geringer
gehalte. Het is daarom dan ook nuttig deze beide continuïteits-
aspecten goed van elkaar te onderscheiden. Want meestal wordt
gedacht dat als de voorzieningen uitstekend op elkaar aansluiten
de continuïteit van zorg voor de patiënt zelf ook gewaarborgd is.
Deze interpretatie is gangbaar, maar als conclusie een misvatting.
Zoals dit ook in de somatische geneeskunde een steeds terugkerend
verschijnsel is, zo is dat ook in de wereld van de psychische gezond-
heidszorg: elke behandel-unit prikt opnieuw in de arm, neemt op-
nieuw de anamnese af, stelt opnieuw behandeldoelen vast, zowel
bij interne overplaatsing als bij externe. Dat wil zeggen dat uitste-
kende voorzieningen nog niet een uitstekende behandeling uit con-
tinuïteitsoogpunt garanderen. De centrum-gedachte zal de organi-
satie er toe moeten brengen om de intra-murale en extra-murale
behandelcircuits zodanig tot transmurale circuits om te bouwen,
dat deze manier van denken zich kan gaan legitimeren als wezen-
lijk patient-centered, in plaats van, zoals nu, als slechts gecentreerd
naar voorzieningen.
Hoe komt het nu dat deze beide continuïteitsaspecten uit elkaar
liggen? Dit hangt nauw samen met de echelonnerings-idee. De or-
ganisatie van de regionale psychische gezondheidszorg baseert zich
momenteel op de echelonneringsgedachte: de onderscheiden be-
handelcircuits zijn in serie geschakeld, waardoor noodzakelijk ge-
worden gespecialiseerde voorzieningen binnen een hoger echelon
aan de orde komen als de voorgaande echelons falen of dreigen te
falen. Deze organisatievorm gaat er vanuit dat kortdurende behan-
deling als vanzelfsprekend op het terrein van de huisarts of polikli-
niek thuishoort, de wat langduriger - tot maximaal twee maanden -
in een P.A.A.Z. denkbaar zijn, terwijl behandelingen van langer
dan twee maanden thuishoren in de kliniek van een algemeen psy-
chiatrisch ziekenhuis.
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Dit type echelonnering structureert derhalve de dimensie gezond —
ziek slechts gemeten naar de tijd die een behandeling duurt, moet
duren ot dreigt te duren. Noch de aard van het probleem, noch de
gewenste behandeling blijken ten grondslag te liggen aan het instel-
len van genoemde echelonnering. Niettemin lijkt deze organisatie-
vorm van de gezondheidszorg ingegeven door de gedachte om de
hulpverlening zo dicht mogelijk bij de cliënt te laten plaatsvinden.
Doch dit is veeleer te beschouwen als slechts een automatisch ge-
volg van de in serie geschakelde echelonnering. Dit is onder andere
zichtbaar geworden aan de ontwikkeling waarbij 'dichtbij de cliënt'
en minder specialistisch enerzijds, en 'veraf van de cliënt' en meer
specialistisch anderzijds hand in hand gaan.
De eerste conclusie is dat de behoefte aan grotere en meer deskun-
digheid bij de hogere echelons voor een groot deel te beschouwen
is als een noodzakelijk, maar kunstmatig, uitvloeisel van de al va-
ker genoemde in serie geschakelde echelonneringsgedachte, die
ten grondslag ligt aan de organisatie van de gezondheidszorg.
Een tweede conclusie is dat deze structuur eerder bijdraagt aan een
proces van escalatie, waar het menselijke noden en oplossingen
daarvoor betreft, dan aan een proces van deëscalatie.
Een derde conclusie is dat deze structuur bijdraagt aan een ziek-
makend fragmenteren van menselijke problemen. Zo worden mo-
menteel le en 2e lijns hulpverleningsvormen georganiseerd voor
eerste- en tweede-lijns problemen. Dit betekent dat het continue
proces van 'ziek zijn beter worden' in discontinue delen verdeeld
wordt over de in serie geschakelde voorzieningen, hetgeen één van
de belangrijkste redenen is waarom geïntegreerde zorg, in het stel-
sel van in serie geschakelde voorzieningen, structureel zelfs onmo-
gelijk is geworden.
Als illustratie van bovenstaand betoog kan gelden de problemen
die alle gezondheidszorg instanties momenteel hebben met wat wel
genoemd wordt 'de MPP-er', of te wel 'de moeilijk plaatsbare pa-
tiënt'. Als oplossing denkt men reeds aan een nieuw soort voorzie-
ning, supra-regionaal van aard. Ook de 'MPP-er' kan echter be-
schouwd worden als zijnde voor een groot deel gecreëerd door het
systeem van in serie geschakelde voorzieningen. 'Hij' ontstaat door
het volgende proces.
Het systeem van verwijzing c.q. doorverwijzing is een trial en error
gebeuren dat ten koste van de cliënt kan uitwerken. Het automa-
tisme van: 'de eerste lijnshulp is in eerste instantie de beste hulp,
want het dichtst bij de cliënt', maakt het mogelijk dat de cliënt niet
die hulp krijgt die voor zijn probleemsituatie het meest wenselijk
zou zijn. Er treedt verwarring op als 'dichtbij' onverkort nuldelijns
hulp betekent. De idee van serieschakeling maakt de weg naar de
juiste behandeling langduriger, waarbij het niet te onderschatten
risico gelopen wordt dat de plaats waar de cliënt tenslotte komt niet
de plaats is die hij voor z'n probleem nodig gehad zou hebben.
Anders gezegd: het systeem van doorverwijzing bij de in serie ge-
schakelde echelonnering brengt cliënten vaak op plaatsen die het
systeem zelf voor eigen behoud nodig acht.
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Het door dit systeem onbereikbaar worden van juiste hulpmiddelen
op het juiste moment heeft, zowel naar de cliënt toe, als naar het
gezondheidssysteem toe, onvoorziene en ongewenste gevolgen.
Alle echelons mogen falen behalve de laatste. De voorgaande mo-
gen ook falen, omdat gedacht kan worden dat de problemen van
de cliënt langduriger behandeling vergen dan was voorzien. Dit
leidt ertoe dat de cliënt als 'ernstiger' beschouwd kan worden en
dus nog meer specialistische hulp van node heeft. Dit betekent dat
genoemd systeem de problemen ernstiger maakt, dat de oplossin-
gen dientengevolge ook meer inspaning zullen kosten. Daar het
in de maatschappij niet getolereerd zal worden dat ook het laatste
echelon faalt, zullen kosten noch moeite gespaard worden om dit te
voorkomen. Overigens: behandeling kan ook gesuggereerd worden
waar verblijf feitelijk aan de orde is. Aangezien het de moeilijkste
cliënten geworden zijn, zullen er ook de duurste hulpverleners moe-
ten komen.
Dáár komen tenslotte dan ook de minst gemotiveerden: de 'MPP-
ers': zij die al zoveel 'error' hebben meegemaakt, dat ze van nog
een 'trial' tenslotte wel willen afzien. En voor dit probleem wordt
gezocht: een superdeskundige, een motivator!
Deze stucturele iatrogenese, tenslotte, is dan het noodzakelijk uit-
vloeisel van de in serie geschakelde echelonnering, die een adequa-
te hulpverlening zo weinig bereikbaar doet zijn.

Centrum: continuïteit en parallelle schakeling
Binnen een psychiatrische inrichting was het tot voor kort gebrui-
kelijk om van opname-afdeling, afdeling voor voortgezette behan-
deling en verblijfsafdelingen te spreken. In deze opvatting is duide-
lijk een voortzetting te vinden van de serie-schakelings-gedachte.
Bij ontstentenis van een genuanceerd geformuleerd behandelbeleid
kan men niet anders dan zich verlaten op de duur van de behande-
ling als criterium voor doorverwijzing. De bereikbaarheid van zo'n
instituut lag dan ook niet zo zeer in de helderheid — voor de cliënt
in de regio — van de te bieden behandelmogelijkheden, maar in de
plaatsingsmogelijkheid: voor kortere of langere termijn.
Men poogt nu echter binnen het psychiatrisch centrum althans de
gedachte van parallelle schakeling ingang te doen vinden. Dit bete-
kent dat niet meer de duur de aard van de behandeling zal bepalen.
De idee achter de parallelle schakeling is om, zowel voor de in-
stanties in de regio, als voor de cliënt in de regio duidelijk bereik-
bare behandelingsmogelijkheden aan te bieden. De daardoor ont-
stane grotere herkenbaarheid van het centrum in de regio is van
groot belang. De behandelingsmogelijkheden van het centrum zijn
alternatieven van gelijke waarde in een totaal behandelpakket ge-
worden.
De psychische gezondheidszorg dient in z'n organisatievorm dan
ook te kiezen voor de idee van parallelle schakeling. Dit heeft tot
gevolg dat extra-, semi- en intra-murale functies niet meer in gra-
den van steeds minder wenselijkheid successievelijk in het vizier
komen.
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Centrum: structureel — individueel
In de literatuur omtrent de centrum-gedachte wordt meestal niet
uitgewerkt het spanningsveld dat er bestaat tussen de hulpverlening
aan individuen in bepaalde micro-, meso- en macro-kaders en de
reflectie die op gang zou moeten komen over de aanvaardbaarheid
van die zelfde kaders uit het oogpunt van psychisch gezondheids-
werk.
Dit zich kritisch buigen over micro-, meso- en macro-structurele
gegevenheden, met als doel om de vanzelfsprekendheid ervan niet
op voorhand te accepteren, zou één van de functies van het psy-
chiatrisch centrum kunnen worden. Een organisatie voor psychisch
gezondheidswerk in de regio zou het zich tot haar taak kunnen
rekenen om zich actief het geweten te betonen van die maat-
schappij.
Kortweg: één van de belangrijkste functies van een psychiatrisch
centrum is haar gewetensfunctie. Met geweten wordt niet iets
ethisch-religieus bedoeld. Er wordt mee bedoeld dat noden van in-
dividuen niet alleen gelenigd moeten worden, maar dat ze ook de
maatschappij aan het denken moeten zetten over de richting die ze
wenst te gaan. Nauw hiermee verwant is de vraag of hulpverlening,
in de daadwerkelijke zin van het woord, individueel dan wel maat-
schappelijk dient te geschieden.
In dit onheldere dilemma worden een aantal zaken op één hoop
gegooid. Meestal spitst de discussie over dit dilemma zich toe op
een verschil van mening over de vraag welke standen van zaken als
oorzaak voor het individuele lijden beschouwd kunnen worden.
Het kan met rede betwijfeld worden of het vragen naar de aard van
de oorzaken nog wel tot zinnige antwoorden leidt. Als het waar is
dat de vraag naar de oorzaak van het lijden de antwoorden dicho-
tomiseert, dan moet er een ander type vraag te formuleren zijn dat
deze dichtomie overstijgt. Het is wenselijk om daartoe meerdere
functies te postuleren m.b.t. het individuele lijden. Het individuele
lijden kan naar het aspect: klacht beschouwd worden; er kan dan
behandeld worden en beter gemaakt.
Het individuele lijden kan echter ook beschouwd worden naar het
aspect: aanklacht. In die optiek is het individuele lijden geschakeld
in een terugkoppelingsmechanisme dat de hele maatschappelijke
constellatie betreft.
De voorzieningen in Nederland, zoals de psychiatrische ziekenhui-
zen, de gevangenissen, de sociale voorzieningen, hebben ertoe ge-
leid dat individueel lijden niet meer ingebouwd is in een terugkop-
pelingsmechanisme dat de maatschappij als het ware dwingt tot
verandering. De heden ten dage veel gehoorde uitspraak: 'de kara-
vaan moet verder', geeft uitdrukking aan het feit, dat de beleidsbe-
palende instanties zich niet ingebed wensen in het zojuist ge-
schetste systeem van koppeling en terugkoppeling. Men ontkoppelt
liever. Het is hoog tijd dat de maatschappij zich de vraag stelt of
datgene dat de karavaan stuurt nog wel gerechtigd is te sturen.
Zoals reeds gesteld zouden de bestuurders, zeker voor wat betreft
de psychiatrische centra zich met deze zaken bezig dienen te hou-
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den. Maar juist in de psychische gezondheidszorg ontbreekt ten
enen male het zojuist geschetste terugkoppelingsmechanisme. Als
patiënten nodig zijn voor het sluitend krijgen van de begroting dan
is er voor de bestuurders niet veel fantasie meer over; laat staan dat
het voor de hand zou liggen dat ze zich kritisch zou buigen over de
vraag of het individueel lijden ook nog een aanklachtfunctie bezit.

Centrum: psychiatrisch denken en organisatie
Instellingen in de psychische gezondheidszorg in Nederland maken
zichtbaar hoe er gedacht werd en wordt over zaken van psychisch
ziek en psychisch gezond. Het zal duidelijk zijn dat pas een ander
denken tot andere structurering van de psychische gezondheids-
zorg zal leiden. Het veranderende denken zal veel moeizamer en
dus pas veel later tot zichtbare veranderingen leiden. Treffend
blijkt dit uit allerlei discussies die handelen over de rechtspositie
van de psychiatrische patiënt. Daar wordt meestal uitgegaan van
een definitie van de psychiatrische patiënt opgenomen in een psy-
chiatrisch ziekenhuis. Met deze definitie wordt duidelijk dat de in-
stellingen, neerslag van psychiatrisch denken, de optiek bepalen
van waaruit de patiënt wordt benaderd. In het proces van 'ziek
worden — beter zijn', wordt een partje, de intra-murale periode, ge-
isoleerd(!), om zodoende makkelijker tot een beschrijving van de
rechtspositie te kunnen komen.
Het ware beter geweest dat de vraag gesteld was: Is er in ons stelsel
van gezondheidsvoorzieningen een mogelijkheid om een potentiële
patiënt die rechtsposite te garanderen, waarop elke staatsburger
recht heeft. Het zal duidelijk zijn dat het dan allang niet meer gaat
over maatregelen die slechts betrekking hebben op een intra-
murale situatie. De uitwerking van de centrum-gedachte zal er dan
ook toe moeten bijdragen dat hulpverlening veel eerder begint dan
het tijdstip, waarop de opname gerealiseerd gaat worden.
De voorstellen die verschillende staatscommissie de laatste jaren
gedaan hebben m.b.t. de realisering van de centrum-gedachte zul-
len velen ertoe moeten brengen zich te gaan herbezinnen op het
denken binnen de psychiatrie. Zo dit binnen de ziekenhuizen niet
gebeurt, en men zal blijven vasthouden aan achterhaalde denkwij-
zen en dienovereenkomstig achterhaalde organisatievormen, zal
men daarmede willens en wetens uitvoering blijven geven aan een
visie, die kostenverhogend zal blijken te zijn.

Centrum: samenwerking en hulpverlening
In de adviezen van de centrale raad van de volksgezondheid kan
men meermalen lezen dat er meer nadruk op de maatschappij-
wetenschappen gelegd dient te worden. Laatstelijk nog, in haar ad-
vies over intra- en semi-murale voorzieningen, is dit het geval. Voor
wat betreft die nadruk op de maatschappij-wetenschappen zijn een
aantal jaren geleden ook geluiden vernomen, in het wie-is-van-
hout-rumoer. Toen ging het om mogelijke en wenselijke verande-
ringen in de opleiding tot psychiater. Men zou, veel meer dan tot
dusver, maatschappij- en gedrags-wetenschappen in het opleidings-
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pakket moeten opnemen.
In de hierboven genoemde adviezen van de centrale raad echter
gaat het om een vernieuwing in samenwerkingspatronen. Het ad-
vies van de centrale raad (overigens bestond deze commissie uit 10
vertegenwoordigers van de medisch-verpleegkundige hoek en uit 3
vertegenwoordigers van de maatschappij- c.q. gedrags-wetenschap-
pen) beoogde veranderingen die vanzelfsprekend zouden leiden
tot slechting van oude machtsposities.
De 'oplossing' van de wetenschappelijke psychiatrie beoogde de
oude machtsposities te laten voor wat ze waren, onder het adagium:
'meer kennis is meer macht'. Ook in de huidige situatie, waar de
psychiater krachtens zijn opleiding nog niet is geworden tot een
Homo Universalis is deze machtspositie nog beveiligd door de in-
troductie van de term: eindverantwoordelijkheid.
Een nieuwe wetenschapper, de organisatie-deskundige, echter doet
zijn intrede om aan te tonen dat professionele deel-deskundigheid
leidt tot deel-verantwoordelijkheid; dat coordinatie van de deel-
verantwoordelijkheid een geheel andere aangelegenheid is, dan wat
tot dan toe professionele eindverantwoordelijkheid heette.
Indien men de centrum-gedachte echter wil aanvaarden kan niet
meer uitgegaan worden van de rivaliteit der disciplines, maar van
de relativiteit ervan. Uitbreidingen van de opleidingspakketten zo-
wel aan de ene als aan de andere kant staan eerder borg voor esca-
lerende rivaliteit dan voor ontspannen relativiteit. Bovendien leidt
een hoe dan ook veilig stellen van verworven machtsposities tot
kostenverhogende beleidsvoorstellen.
Te denken valt aan management-opleidingen voor directeuren, die
na jarenlange specialisaties nu zich gaan bekwamen in het manage-
ment. Of aan allerlei therapie-opleidingen, waardoor een 'brevet
van vermogen' verworven kan worden. Of aan instellingen, die alle
therapie-vormen in huis willen hebben, die er maar denkbaar zijn.
Men vraagt zich in deze kringen echter zelden af of de methodes
wel effectief zijn.
Dit ontbreken van kritische vragen met betrekking tot de effectivi-
teit van de behandeling is overigens voor de gehele psychiatrie gel-
dig. De genoemde nadruk op de maatschappij-wetenschappen
hangt natuurlijk nauw samen met de centrum-gedachte. Als het in
dit verband om samenwerking en hulpverlening gaat dan zullen er
wel veranderingen dienen te komen in de opvattingen over hulp-
verlening. De eenzijdige opvatting dat er alleen maar psychiatrisch
gedacht kan worden over uit de hand gelopen menselijke situaties
zal dan doorbroken moeten worden. Impliciet wordt er voor ge-
waarschuwd dat het psychiatrisch handelen zich niet mag meester
maken van die hulpverlening die zich afspeelt in het zenith van het
maatschappelijk gebeuren. Daarom is, alles overziend, de term: or-
ganisatie van psychisch gezondheidswerk in de regio een betere
benaming dan psychiatrisch centrum.
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Conclusie en samenvatting

De vooronderstelling van waaruit bovenstaande is geschreven kan
als volgt luiden: 'Daar in de structuur van de organisatie van de
psychische gezondheidszorg zelf geen 'momentum' aanwezig is dat
als terugkoppelingsmechanisme kan dienst doen, anders dan de
economische situatie in Nederland, is deze structuur er zelf debet
aan dat het evenwicht tussen kosten en baten zoek is, zowel ten
aanzien van het behandelmatige, als ten aanzien van het econo-
mische'.
De conclusie lijkt voorts gewettigd dat de in serie geschakelde eche-
lonneringsgedachte, die ten grondslag ligt aan de organisatie van de
gezondheidszorg tijd, plaats en wijze bepaalt van de hulpverlening
aan de patiënt. De parallelle schakeling daarentegen zal tijd, plaats
en wijze als een afgeleide beschouwen van het probleem dat de pa-
tiënt in moelijkheden bracht.
Het psychiatrisch centrum zal een utopie blijven als het zich als
voorziening sterk wil maken tegenover andere soortgelijke voorzie-
ningen. Het psychiatrisch centrum zal een gezonde realiteit kunnen
worden als ze complementerend present wil zijn in de eerste lijns
gezondheidszorg, hetzij consulterend aan huisarts, maatschappe-
lijk werker, pastor en vrijwilliger, hetzij interveniërend.
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