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Klinische psychiatrie

In de klinische psychiatrie, qua beddental nog altijd het leeuwe-
deel van de intramurale gezondheidszorg, tekenen zich steeds
duidelijker twee vormen van behandeling af. De langdurige kli-
nische behandeling in de psychiatrische ziekenhuizen en de korte
klinische behandeling in de psychiatrische afdelingen van de al-
gemene ziekenhuizen (PAAZ). Beide maken zich van elkaar los
op grond van een verschillende functie. De psychiatrische zieken-
huizen specialiseren zich in de veel tijd vragende verpleging, be-
waking en behandeling van patiënten met ernstige persoonlijk-
heidsdefecten en -stoornissen, terwijl de psychiatrische afdelingen
van de algemene ziekenhuizen zich toeleggen op de kortdurende
behandeling van psychische decompensaties.
De psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhuizen,
waartoe qua werkwijze ook de universiteitspsychiatrische klinie-
ken gerekend worden, kunnen deze functie vervullen dank zij
enerzijds de moderne psychiatrische behandelmethoden, waar-
onder de psychofarmaca een belangrijke plaats innemen en an-
derzijds de sociaal psychiatrische voorzieningen in hun regio, die
snelle terugkeer van de patiënt in zijn eigen omgeving mogelijk
maken. Welke niet-medicamenteuze factoren werkzaam zijn tij-
dens de klinische decompensatie behandeling is vaak moeilijk te
bepalen. Eén ervan volgens velen, is het instituut zelf.

Therapeutische Gemeenschap

Een van de instrumenten van de moderne psychiatrie is de
milieutherapie, ook wel genoemd de therapeutische gemeen-
schap. Een krachtige, niet gemakkelijk te waarderen beweging in
de psychiatrie, die in gang gezet is door de Engelse psychiater
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Maxwell Jones, op grond van zijn werk met groepen psychisch
gedecompenseerde militairen in en na de 2e wereldoorlog. Uit-
gangspunt is dat een mens in belangrijke mate het produkt is
van de beïnvloeding door de mensen om hem heen, en dat het
systematisch bespreekbaar stellen van ieders doen en laten in een
gemeenschap (met name een ziekenhuisafdeling), mits bekwaam
begeleid, tot gewenste persoonlijkheidsverandering kan leiden
(Maxwell Jones, 1976).
De waarde van de therapeutische gemeenschap wordt algemeen
geaccepteerd; verschil van mening bestaat over de toepasbaarheid
van deze principes in de verschillende psychiatrische instituten.
Voor langdurige behandeling zijn met name door psychiatrische
ziekenhuizen met succes een aantal therapeutische gemeenschap-
pen gesticht. Voor de PAAZ met zijn snelle turnover van patiën-
ten, en daarbij in de universitaire klinieken, die opleidingsinsti-
tuten zijn, de snelle turnover van stafleden, wordt na een enthou-
siast begin (Kuiper 1956) veelal betwijfeld of aan de minimale
eisen voor het ontstaan en gebruiken van de gewenste groeps-
processen kan worden voldaan, nog afgezien van de vraag of de
per definitie ernstige psychische evenwichtsverstoring van de pa-
tiënten bespreekbaar stellen van hun gedrag in groepen mogelijk
en wenselijk maakt.
In de psychiatrische kliniek van het academisch ziekenhuis bij de
Universiteit van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar geëxperimen-
teerd met een organisatiestructuur van de behandeling, die een
optimale toepassing van de principes van de therapeutische ge-
meenschap moet mogelijk maken. Kernpunt is het besef geweest
dat in de kliniek de belangen van de individuele patiënt en die
van de patiënten als leefgemeenschap (kortweg groep) niet iden-
tiek zijn en ook niet door dezelfde behandelaar behartigd kunnen
worden (Silbermann 1974). De werkstructuur is nu zo gekozen,
dat individuele behandeling en groepsbelang onafhankelijk van
elkaar behartigd worden. De individuele behandeling gebeurt
door een behandelteam, waarin vast met elkaar samenwerken
(uiteraard voor de tijd van hun stage of leerperiode in de kliniek)
een psychiater, assistent-psychiater, maatschappelijk werker, psy-
choloog, enkele psychiatrisch verpleegkundigen, enkele leerling-
verpleegkundigen, een co-assistent en een secretaresse. Er zijn
acht van deze teams die de patiënt van begin tot eind van zijn
opname blijven behandelen, wat voor deze betekent dat hij of zij
dezelfde dokter, maatschappelijk werker etc. houdt, ook bij in-
terne overplaatsing van observatie- naar resocialisatieafdeling.
De leefgemeenschappen zijn de relatief autonome observatie- en
resocialisatieafdelingen, in de kliniek de units genoemd. De unit
is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de individuele
patiënt, maar voor het functioneren van de groep als geheel. Voor
meer details over de opzet en met name de wijze waarop be-
handelteam en unit samenwerken zij verwezen naar het genoem-
de artikel van Silbermann e.a. Interessant voor ons onderwerp is
de ontwikkeling die de unit heeft doorgemaakt. In opzet had deze
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een medisch-psychiatrische signatuur, wat zich onder meer uitte
in de figuur van de unit-psychiater. Hem was de rol van milieu-
therapeut toegedacht, de facilitator van de tweerichting-commu-
nicatie tussen de patiëntengroep en de staf van de unit. In feite
is de unit de zaak van de verpleegkundigen geworden. De decen-
tralisatie die het werken in units met zich meebracht had tot
gevolg dat verpleegkundigen, veel meer dan voorheen het geval
was, in vrij kleine vaste verbanden en langduriger op dezelfde
plaats kwamen te werken. Het gevolg was een grotere betrokken-
heid bij de afdeling en intensiever contact met de patiënten. Tege-
lijkertijd werd het steeds meer als onnatuurlijk gevoeld dat de
groepsbijeenkomsten van de patiënten van de unit werden geleid
door artsen, die verder geen functie in de unit vervulden. Deze
artsen van hun kant zagen het leiden van deze bijeenkomsten
vaak als een corvee, waaraan ze geneigd waren zich te onttrek-
ken, zeker wanneer ze weinig ervaring hadden in het omgaan met
groepen. Twee jaar geleden is besloten tot een experiment met
een volledig verpleegkundige leiding van de groepsactiviteiten
van de units. Dit leidde tot een sterke opleving van de zaalbespre-
kingen, die intussen door patiënten en unitstaven als een essen-
tieel en vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling worden
ervaren. In velerlei opzicht kan de zaalbespreking worden be-
schouwd als kristallisatiekern van de milieutherapeutische activi-
teit van de unit.
Overigens is hiermee niet gezegd dat de units therapeutische ge-
meenschappen zijn, wel dat, gegeven de omstandigheden van een
acute opname- en observatiekliniek die ook nog opleidingsinsti-
tuut is, op deze wijze het binnenkomen, het verblijf en het vertrek
van de patiënten op iedere onderafdeling onderwerp van bespre-
king wordt gemaakt in een open vorm van communicatie met de
verpleegkundige staf en op systematische wijze.
Op andere elementen van de behandeling in deze kliniek, die ook
milieutherapeutische aspecten hebben wordt hier niet ingegaan.

Werkwijze

De zaalbesprekingen, zes in getal, worden wekelijks op een vast
uur gehouden en verder wanneer daartoe aanleiding is. Eén ver-
pleegkundige heeft voor langere tijd (rond een half jaar) de lei-
ding, een tweede fungeert als assistentleider en vaste waarnemer.
Het aantal patiënten varieert van vijf tot twintig. Van iedere bij-
eenkomst worden aantekeningen bijgehouden. De patiënten wor-
den gestimuleerd om de bespreking bij te wonen, als een moge-
lijkheid om met elkaar en met de verpleegkundigen over het ver-
blijf in de kliniek te praten. Andere medewerkers kunnen desge-
vraagd of op eigen verzoek aan de bespreking deelnemen, wat met
name artsen en co-assistenten regelmatig doen.
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Training

De verpleegkundigen die de zaalbesprekingen leiden hebben geen
kennis van of ervaring met groepswerk. Training hoorde dan ook
van begin af aan bij het experiment. Deels noodgedwongen (ge-
brek aan tijd en middelen), maar ook op goede theoretische gron-
den, namelijk dat een echt probleem de beste motivatie vormt
voor leren, is gekozen voor praktische 'on the job' training in
plaats van theorie al dan niet in blokcursussen gegeven. De twaalf
verpleegkundigen komen wekelijks gedurende 1 uur bijeen voor
wat genoemd wordt supervisie van de zaalbesprekingen. Deze
bijeenkomst wordt geleid door een psychiater, die ook in de kli-
niek werkzaam is, en die ruime groepspsychotherapeutische er-
varing heeft. De bijeenkomsten zijn als volgt gestructureerd:
de eerste % uur wordt besteed aan het kennisnemen van en het
bespreken van het verslag van een der zaalbesprekingen. Dezelfde
zaalbespreking wordt voor een periode van 3 tot 6 maanden ge-
volgd. Het laatste half uur wordt geïnformeerd hoe de overige
vijf zaalbesprekingen zijn verlopen en wordt zonodig op een pro-
bleem of een interessant facet ervan ingegaan. Incidenteel wordt
de supervisie-bijeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een relevant
artikel of boek, of een literatuurstudie besteed.
Verreweg de meeste nadruk krijgt het vervolgverslag van de zaal-
bespreking. De leiders van deze bespreking hebben op zich ge-
nomen wekelijks het verslag op schrift voor hun collega's be-
schikbaar te hebben. Vermeld worden naam en leeftijd van de
deelnemers, welke patiënten voor de eerste maal aanwezig wa-
ren, welke vertrokken, met de reden daarvan, en waarom patiën-
ten eventueel afwezig waren. Dan volgt een beknopt verslag van
de gebeurtenissen, inclusief de manier van optreden van de
groepsleiders. Het verslag wordt besloten met een korte uitspraak
over het eigen gevoel van de groepsleiders over de zaalbespreking.

Effect op de verpleegkundigen

De werkwijze is hierboven in detail geschetst om duidelijk te ma-
ken dat de trainingssituatie waarin de deelnemende verpleegkun-
digen zich begeven enkele potentieel bedreigende aspecten heeft.
Er wordt verwacht dat het eigen werk ter discussie wordt gesteld,
terwijl zij nog nauwelijks reden hebben om zich over hun techniek
zeker te voelen. Het blijkt dan bovendien nog vaak dat de ge-
rapporteerde gebeurtenissen met hun eigen doen en laten nauw
samenhangen, iets waar ze op het moment zelf geen idee van
hadden.
Absentie is dan ook een van de klippen waarop deze onderne-
ming kan stranden. Dit bleek, wanneer het zich voordeed, tot nu
toe te verhelpen door de bedreiging bespreekbaar te maken. Pre-
ventief werd herhaaldelijk benadrukt dat er voor dit werk nog
geen algemeen geldende technieken bestaan en dat de beste
stuurlui altijd aan wal staan. Dit zijn overigens geen opmerkingen
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die alleen maar dienen om het zelfgevoel van de groepsleiders te
ontzien; er bestaat inderdaad nauwelijks literatuur over groeps-
werk met ernstig psychisch gedecompenseerde mensen.
Voor het effect op de verpleegkundigen moeten we voorlopig af-
gaan op indrukken, van henzelf, van hun collega's en van de
supervisor van de training. Intussen is de training dermate ge-
standaardiseerd, dat deze zich waarschijnlijk wel leent voor meer
objectieve meting. Aan de gemiddelde deelnemer is het volgende
waar te nemen: Hij of zij ziet aanvankelijk kop noch staart aan
de zaalbespreking, waaraan hij/zij meedoet. Er moet een aan-
zienlijke weerstand overwonnen worden om deel te nemen en een
van de ergste dingen die een deelnemer kan overkomen is dat
deze moet waarnemen voor de groepsleider. Na 4 tot 6 weken
deelname aan de wekelijkse training begint vertrouwen in het
eigen kunnen te ontstaan en komt er oog voor de rijkdom aan
informatie die iedere zaalbespreking bevat, ook en met name die
waarvan men vindt dat deze niet lekker loopt. De verpleegkundi-
gen melden ook dat ze meer ontspannen omgaan met hun patiën-
ten buiten de bijeenkomsten. Zij gaan zelf extra zaalbesprekingen
inlassen in crisissituaties op de afdeling. Een van de eerste ver-
anderingen, die regelmatig met nieuwe deelnemers aan de training
ter sprake komt, uit zich daarin dat zij gaan beseffen dat hun
eigen verwachting van de zaalbespreking irreeël is:
'Er moet iets uitkomen; de patiënten moeten zich heftig emotio-
neel uiten; het moet in harmonie en zonder haperingen verlopen'.
Hoe het dan wel moet is niet een-twee-drie gezegd, zelfs niet
als men daar wel een idee van heeft. Van belang is in ieder
geval het besef dat conflicten en strubbelingen veel materiaal be-
vatten en opleveren waarmee de patiënten begrepen en geholpen
kunnen worden. Bij de bespreking hiervan ontstaat geleidelijk
aan oog voor de dynamiek. Allereerst vaak voor groepsprocessen
als het concentreren van de agressie op iemand die zich daarvoor
leent, het zoeken van de leider, en het sluiten van de gelederen
met als effect het gevoel van verbondenheid. Vervolgens worden
gedetailleerder facetten van de relaties binnen de groep bespreek-
baar, en, vooral belangrijk, individuele reacties van patiënten,
waarvan angst in allerlei uitingsvormen een van de meest voor-
komende is. De verpleegkundigen ervaren het als een extra di-
mensie voor hun werk als zij oog krijgen voor de overdrachts-
aspecten in de gedragingen van hun patiënten. Hoewel niet speci-
fiek voor groepswerk, is dit een belangrijk effect van deze training
gebleken, mogelijk gevolg van de systematische aandacht die ge-
durende langere tijd aan de omgang met patiënten besteed kon
worden. Tot de moeilijkst te hanteren aspecten van deze training
behoort de tegenoverdracht. Met name de negatieve tegenover-
dracht, opgewekt door concurrerende of machteloosmakende pa-
tiënten of groepen kwam in allerlei manifestaties veelvuldig voor.
Voor het voortbestaan van de zaalbespreking, of om een patiënt
in bescherming te nemen was het meermalen nodig tegenover-
drachtsmanifestaties te duiden. Dit werd dan zo oppervlakkig
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mogelijk gedaan, en als het kon via de andere deelnemers aan de
training. Het was opvallend hoe adequaat dergelijke pijnlijke ont-
dekkingen vaak werden geïntegreerd. Overigens is dit de enige
ontdekkende activiteit van deze training, die expliciet aan iedere
nieuwe deelnemer wordt omschreven als 'geen eigen psychothe-
rapie of sensitivity training'.

Effect op de patiënten

Als groepswerk met therapeutisch oogmerk zich laat indelen op
een schaal die loopt van thema/activiteiten-groepen tot psycho-
analytische groepstherapie, dan bewegen de zaalbesprekingen zich
links van het midden: al naar gelang de mogelijkheden van de
deelnemers en de duur en homogeniteit van de groepen zijn het
nu eens meer gestructureerde themagroepen, dan weer vrijere op
expressie van gevoelens gerichte bijeenkomsten. De bekende ef-
fecten (Kayser 1973) zijn al snel merkbaar. De bevrijdende wer-
king die het kan hebben om zich in een groep uit te spreken, voor
de meesten de eerste soortgelijke ervaring. Het gaan beseffen dat
anderen dezelfde problemen hebben. Het leren oplossen van pro-
blemen; al doende zelf, maar ook passief, lerend van de anderen.
Het leren omgaan met anderen, medepatiënten en personeel.
Vooral op de opname/observatie afdeling opvallend het oog
krijgen voor elkaar en de omgeving, wat zich bijvoorbeeld daarin
uitte dat patiënten zelf voor bloemen gingen zorgen.
Allemaal effecten die bekend zijn van en bedoeld worden met de
milieutherapie. De systematische aandacht voor het groepswerk
in de vorm van bovengenoemde trainingsbijeenkomsten van psy-
chiatrisch verpleegkundigen maakt naar onze mening toepassing
van de principes van de therapeutische gemeenschap mogelijk in
de daartoe relatief ongeschikte omgeving van de acute opname
in een observatie-kliniek, die bovendien opleidingsinstituut is.
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