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VRAGEN RONDOM PSYCHIATRISCHE REVALIDATIE

door Dr. H. VAN ANDEL
Geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis „Veldwijk" te Ermelo

ORIENTATIE

Het onderwerp, psychiatrische revalidatie, is veel omvattend. Daarom
zal het niet mogelijk zijn om alle vraagstukken, die zich voordoen uit-
puttend te behandelen. Daarbij komt, dat onze ervaring van slechts en-
kele jaren nog veel te gering is om daarover nu reeds allerlei definitieve
uitspraken te doen.
Toch meenden we juist te handelen om dit thema aan de orde te stellen,
omdat het zo typisch thuishoort op het terrein van het psychiatrisch
ziekenhuis.
Ik zal eerst trachten psychiatrische revalidatie enigszins te omgrenzen
en de principes beschrijven, waarop deze is gebaseerd. Vervolgens zal
ik enige opmerkingen maken over de organisatie om tenslotte met enkele
vragen die zich in de arts-patiëntenrelatie voordoen en met enige con-
clusies te eindigen.

Wat houdt het begrip psychiatrische revalidatie in? Wat betekent en
bedoelt deze terminologie?
Om daarvan een beeld te krijgen kunnen we het beste vergelijkingen
maken met formuleringen zoals die in de somatische revalidatie worden
gebruikt.
Revalidatie heeft daar te maken met invaliditeit, waaronder verstaan
wordt ongeschiktheid voor verdere dienst of arbeid door gebrekkigheid
of verminktheid. Invalide is hij, die door ongeval, ziekte of ouderdorn
niet meer in staat is om te werken of voor zichzelf te zorgen.
Revalidatie is dan een complex van maatregelen waardoor een minder
valide mens in een zo goed mogelijke lichamelijke, psychische en maat-
schappelijke toestand komt. Zowel anatomische afwijkingen als functie-
stoornissen staan daarbij in de belangstelling.
Opvallend is bij het nagaan van de literatuur, dat in de psychiatrie gelijk-
soortige definities worden gebruikt zij het dan met wat meer variatie.
Sommigen gebruiken de terminologie in een zeer wijde zin. Zij verstaan
er een proces onder, dat zich aan de patiënt voltrekt met het oog op een
volledig herstel, bij voorkeur de status quo ante. Eigenlijk vallen hier
dus alle vormen van therapie en beterschap onder m.a.w. behandeling
en revalidatie zijn nagenoeg identiek.
Anderen gaan veel minder ver en duiden met het woord revalidatie een
proces aan, dat een gehandicapte doormaakt om tot een situatie te ko-
men, waarin hij het beste gebruik kan maken van hem gelaten functies
binnen het raam van een zo normaal mogelijke sociale context.
De aard van de handicaps is tweeërlei: In de eerste plaats die welke
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samenhangen met chronische ziektesymptomen en het verlies aan be-
hendigheid door de ziekte. In de tweede plaats die welke hun oorzaak
vinden in ongezonde persoonlijke houdingen t.o.v. de ziekte te zamen
met ongewenste attitudes van de omgeving, waarbij te denken valt aan
familie, verpleging en staf van het ziekenhuis.
Hoewel met name de laatste formulering van het revalidatiebegrip reeds
veel aantrekkelijks heeft, blijft een moeilijkheid, dat uitgegaan wordt
van vage en ongrijpbare processen bij de patiënt.
Daarom is het veel vruchtbaarder om in overeenstemming met de soma-
tische revalidatie de problemen vanuit de therapeut te benaderen. Psy-
chiatrische revalidatie is dan een behandelmethodiek, toegepast bij psy-
chiatrische patiënten met defecten. Deze methodiek beoogt aanpassing
indien mogelijk buiten het ziekenhuis, indien niet mogelijk er binnen.
We kunnen daaraan een medisch en sociaal aspect onderscheiden. Me-
disch in zoverre als het gaat om bestrijding van ziektesymptomen, sociaal
waar het herwinnen van een optimale sociale status in het geding is.
Maar, zo zouden we ons af kunnen vragen: Waarop richten deze metho-
methoden zich dan?
De oorzaak van vele psychiatrische beelden is, op een enkele uitzonde-
ring na, nog aan alle kanten onduidelijk.
Dit heeft tengevolge, dat wanneer we spreken over therapie, de gericht-
heid daarvan nauwelijks is gebaseerd op de kennis van pathogenetische
mechanismen. Somatische behandelwijzen zijn dientengevolge praktisch
alle tot nu toe bij toeval ontdekt. Zo vond Meduna de E.C.T. en Laborit
het largactil. Hoewel de pathogenese dus een duistere zaak blijft, wordt
uiteraard van deze vondsten een dankbaar gebruik gemaakt. Zonder
direct op het cerebrum gerichte therapeutica zouden slechts weinig pa-
tiënten tot genezing komen.
Terecht merkt Hippius overigens op, dat het effect van psychofarmaca
afhangt van het feit in hoeverre de patiënt in staat is om via zijn sociale
aanpassingsmogelijkheden de spanningen van de 'Umwelt' opnieuw te-
gemoet te treden.
Psychofarmaca alleen doen het dus niet, er is meer nodig!
Het ontbreken van gegevens over oorzaak en localisatie van psychia-
trische ziekten betekent, dat over de aard van de gevolgtoestanden even-
min een beeld is te vormen.
De oude vraag van: Wat is organisch bepaald en wat niet, doet zich dan
aan alle kanten voor.
Van oudsher heeft men daarom in psychiatrische instituten gebruik ge-
maakt van sociotherapeutische technieken ter beïnvloeding van secun-
daire ziektesymptomen, zonder daarmee uiteraard ooit genezing in or-
ganische zin tot stand te brengen. Aanvankelijk Simon en later SCHULTE,

VAN DER DRIFT en vele anderen hebben beschreven op welke wijze pa-
thologisch gedrag van schizofrene en andere patiënten onder invloed
van arbeids- en milieutherapie verbeterde.
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Vele verschijnselen zoals autisme, verlies aan initiatieven of paranoïde
en agressieve houdingen zijn te interpreteren als pathologische veran-
deringen van de tussenmenselijke communicatie (liáFNER). Bleuler
wees er reeds op, dat wanen, hallucinaties, affect- en misschien wel denk-
stoornissen kunnen ontstaan in het spanningsveld, dat wordt geschapen
tussen communicatiebehoefte enerzijds en communicatieangst ander-
zijds. Deformatie van mogelijkheden tot ontmoeting en het aangaan van
sociale betrekkingen zijn daarvan het gevolg. Dit roept op zijn beurt
afwijkend gedrag bij de omgeving op.
De pathologie van de medemenselijke betrekkingen beperkt zich echter
geenszins tot de reacties van de omgeving tegen de verontrustende en
bedreigende elementen in het sociale gedrag van de psychoticus tijdens
zijn ziekteperiode. Uit de levensgeschiedenis blijkt dikwijls, dat lang
voor het uitbreken van de psychose meer of minder zware conflicten het
lot van de latere patiënt hebben meebepaald.
Bleuler sprak zelfs in dit verband over latente schizofrenie. Met name
t.a.v. familiestructuren bij schizofrenen zij ook herinnerd aan de stu-
dies van o.a. LIDZ.

Gezien al deze meer of minder duidelijke, sociogenetische factoren, wel-
ke van invloed zijn op het pathologische gedrag, heeft een beïnvloeding
c.q. opheffing ervan dus alle zin. Ik sprak reeds over de moeilijkheid
van analysering van defecttoestanden, van welke aard die dan ook mo-
gen zijn. Al is het nog niet bekend op welke wijze procesmatige en niet-
procesmatige momenten van elkaar zijn los te maken, toch is wel duide-
lijk geworden, dat defectsymptomen in hun volle zwaarte lang niet uit-
sluitend aan het ziekteproces zijn toe te schrijven. (HEINRICH.)

Er is in de laatste jaren veel geschreven over de zogenaamde hospitalosis,
dat wil zeggen de verergering van ziektesymptomen onder invloed van
ziekenhuisfactoren. In het bijzonder schizofrenen, misschien wel vanuit
hun 'open-liggen', zoals VAN DER DRIFT dat beschreef, schijnen voor
hospitaalinvloeden zeer gevoelig. Doch ook bij andere patiënten kan
men constateren, dat verlies aan initiatief, teruggetrokkenheid en mutis-
me te wijten zijn aan een gebrekkige doorleving van de uniciteit van de
eigen persoon, veroorzaakt door te weinig stimulansen en een onvol-
doende appeleren aan de eigen verantwoordelijkheid. De actieve sociale
rol welke buiten het ziekenhuis werd gespeeld heeft plaatsgemaakt voor
de passieve patiëntenrol.
Vatten wij nu dit alles samen, dan kan worden geconcludeerd, dat een
behandelconcept voor psychiatrische revalidatie enerzijds gebaseerd
moet zijn op een zo intensief mogelijke farmacotherapie om de zieke-
lijke defectsymptomen tot een minimum te beperken (medische reva-
lidatie).
Anderzijds zijn sociotherapeutisch gerichte methoden nodig om de tus-
senmenselijke conflicten en stoornissen in de verhoudingen primair bin-
nen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten te reduceren of op te heffen
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(sociale revalidatie). Zulks doende, dienen voor het eerst of opnieuw
sociale behendigheden te worden aangeleerd, die het mogelijk maken
om, ondanks eventuele defecten, aangepast daaraan een levenspatroon
op te bouwen, overeenkomstig de wensen en de mogelijkheden van be-
trokkene.

Nu iets over de organisatie. In het kader van de differentiatie van behan-
deling is dit ziekenhuis sinds enkele jaren verdeeld in drie grote afdelin-
gen, welke elk voor zich een groep paviljoenen omvatten, te weten een
afdeling algemene psychiatrie, een afdeling oligofrenie en een afdeling
geriatrie. Deze grote afdelingen zijn paviljoensgewijs onderverdeeld al
naar gelang de aard van behandeling in: 1. observatie, 2. voortgezette
behandeling, 3. revalidatie en 4. verpleegtehuis.
Wanneer we derhalve vandaag spreken over methoden van psychia-
trische revalidatie, dan zouden in principe vraagstukken aan de orde
moeten komen die betrekking hebben op elk van de drie afdelingen
afzonderlijk. Het zal immers duidelijk zijn, dat oligofrene patiënten een
andere revaliderende behandeling behoeven dan geriatrische en zij op
hun beurt zich therapeutisch onderscheiden van hen die thuishoren in
het arbeidsveld van de algemene psychiatrie.
Wij willen echter de oligofrene en geriatrische patiënten buiten beschou-
wing laten en ons beperken tot de groep van de algemene psychiatrie.
De voor deze revalidatie in aanmerking komende patiënten zijn wat de
vrouwen betreft geconcentreerd in twee paviljoenen en een woning, ter-
wijl de mannen zijn gehuisvest in één paviljoen en twee grote heren-
huizen.
De behandeling in de paviljoenen is gericht op gedragsverbetering, aan-
passing beogend binnen het raam van het ziekenhuis. In de huizen gaat
het om resocialisatieproblemen en staan de vragen naar adaptatie aan
sociale verhoudingen buiten het ziekenhuis op de voorgrond.
Toegepast worden naast een intensieve farmacotherapie, gerichte
milieutherapie, arbeidsrevalidatie, bewegingsscholing, groepstherapie,
familiebeïnvloeding en individuele gesprekstherapie.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de normale stimulansen welke het
maatschappelijk leven buiten het ziekenhuis biedt. Vanuit organisato-
risch oogpunt bezien lijkt het goed U nog met een enkel woord te be-
richten over de arbeidsrevalidatie. Ongeveer een half jaar geleden werd
na een voorbereiding van enkele jaren in andere ruimten, een speciaal
gebouw bestaande uit twaalf onderling met elkaar verbonden werkplaat-
sen in gebruik genomen. De doelstelling ervan was training van arbeids-
vermogen, enerzijds langs de weg van produktieve arbeid, anderzijds
door het aanleren van basistechnieken met het oog op een later weer uit
te oefenen beroep. Naast tempo- en nauwkeurigheidstraining neemt on-
derwijs een belangrijke plaats in. Dit wordt door de betrokken werk-
meesters wekelijks individueel of in groepsverband gegeven. Aan de
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hand van studieboeken wordt gesproken over te maken werkstukken
die ten behoeve van een basisopleiding noodzakelijk zijn, terwijl daar-
naast inzicht wordt verschaft in het productiewerk dat in opdracht wordt
verricht.
Bij iedere nieuwe patiënt wordt eerst in een observatorium nagegaan
voor welke arbeid hij het meest geschikt is. Dit gebeurt via een uit-
voerige arbeidsanamnese, een handvaardigheidstest, een beroepentest en
en aantal vaste werkopdrachten. Aan de hand van verkregen gegevens
concludeert een team, bestaande uit bedrijfsarts, psychiater, psycholoog,
leider van het centrum en een verpleger in algemene dienst, op welk
werkobject in het centrum de betrokkene het best kan worden geplaatst.
Ten behoeve van dames werd een drietal afdelingen ingericht voor trai-
ning in huishoudelijke vakken, zoals koken, wassen, naaien e.d. Hoofd-
arbeiders kunnen steno en typen leren evenals eenvoudig administratief
werk. Ook kunnen zij eventueel in een drukkerij worden ondergebracht,
waar tevens correctiewerk kan worden beoefend.
De overige werkplaatsen hebben te maken met handvaardigheidsberoe-
pen, zoals schilderen, timmeren, metaalbewerking e.d. De ervaringen
met deze zeer gerichte arbeidsmethodieken zijn gunstig. Met name ook
door de invoering van het onderwijselement is de belangstelling om ar-
beid te verrichten toegenomen. Voor diegenen, die doordat zij het onder-
richt van de L.S. zijn kwijtgeraakt, moeilijk aansluiting kunnen vinden,
geeft een fulltime onderwijzer les in rekenen, taal, schrijven en algemene
ontwikkeling.
Ik heb U dit werk uitvoerig beschreven om duidelijk te maken, dat in
het merendeel van onze revalidatietechnieken het leer- en oefenelement
een belangrijke rol speelt.

Nu doen zich een aantal problemen voor bij arts en patiënt, welke de
moeite waard zijn om te signaleren.
De patiënt die langdurig is opgenomen heeft in de regel geen enkele
behoefte aan revaliderende maatregelen. Hij heeft de ziekenhuissituatie
aanvaard als die van hemzelf en kent geen andere toekomstverwachting
meer. Uiteraard is dit niet met iedereen het geval, doch over het algemeen
is de aanvaardende houding het meest voorkomend. Het voortleven zon-
der perspectief! JANZ heeft ergens geschreven over de fundamentele
betekenis van de hoop bij de motivatie van de patiënt om de therapeu-
tische maatregelen op te volgen. Zowel helpen als geholpen willen wor-
den betekenen altijd gezamenlijk hopen kunnen. Janz erkent, dat weten-
schappelijk gezien de hoop weinig grijpbaar is en mogelijk valt het daar-
aan te wijten, dat in de psychiatrische en psychologische literatuur er
weinig aandacht aan is geschonken. De hoop is echter de activerende
kracht van de integratieve functies van het ego.
Bij de patiënt is deze door zijn ziek zijn gedeformeerd of geschrompeld.
Resten ervan of surrogaten zijn nog aanwezig. De reductie vindt plaats
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door angst en dwangfenomenen, door depressieve verstarring en ver-
vreemding van zichzelf via psychotische persoonlijkheidsveranderingen.
De hoop die ontstaat in het spanningsveld van nu en straks verliest haar
stimulerende impuls ter beïnvloeding van de historische ontwikkeling
van de mens. Haar dynamiek wordt statisch.
Er bestaan echter niet alleen pathologische schrompelingen doch ook
ziekelijke vervormingen, zoals die bij verschillende waansystemen naar
voren kunnen komen.
De grootheidswaan en de erotische betrekkingswaan zijn daarvan voor-
beelden. In minder pathologische zin kan men deformaties vinden in
pseudo-optimisme en illusies.
De echte hoop echter houdt zelfs de rationeel niet altijd vast te leggen
mogelijkheid in, dat hetgeen gehoopt wordt uitblijft. De verdwenen of
geschrompelde hoop zegt: 'Niet meer', de aanwezige: 'Nog niet, maar
straks'. In het contact met de therapeut schept de hoop daarom iets
nieuws, hij schept ruimte en nieuwe mogelijkheden van bestaan en is
voor de te revalideren patiënt onontbeerlijk als motiverende factor.
De patiënt die langdurig is verpleegd ziet de arts meestal niet meer als
helper, als therapeut. Het vertrouwen in zijn medisch kunnen is groten-
deels verdwenen. Immers, er werd tot nu toe geen genezing tot stand
gebracht! Daarom wordt de medicus veel meer als een kritische instan-
tie die op- en aanmerkingen maakt of ook wel als een lastige controleur
beleefd. 'Houdt de patiënt zich wel aan de regels van het huis e.d.?'
Door deze situatie wordt de arts in een rol gedrongen die hem weinig
ligt nl. van oppasser die beloont of straft al naar gelang het gedrag van
de patiënt daartoe aanleiding geeft. Deze laat hem ook graag in die rol,
omdat zijn gebrekkige of verdwenen toekomstverwachting geen enkele
impuls tot een zich herstellen inhoudt.
De arts wordt in een positie gemanoeuvreerd, waarin hij voortdurend
frustraties ervaart t.a.v. zijn medisch kunnen. Enerzijds wekken deze
schuldgevoelens op, anderzijds negatieve reacties ten aanzien van de
patiënt, zich uitend in wantrouwen, opgeven van de therapeutische be-
moeienis of een agressieve houding door te strenge maatregelen. Arts en
revalidatiepatiënt kunnen elkaar daarom wederzijds gaan mijden, om-
dat een wezenlijk contact onbreekt.
De oefenmethoden van de medicus gaan dan een dwangkarakter dragen
en wezenlijke participatie verdwijnt achter de horizon. De weg naar
participatie is des te moeilijker wanneer door ernstig waanachtig of
regressief gedrag de contactmogelijkheden tot een minimum zijn beperkt.
We hebben dan ook herhaaldelijk kunnen constateren, dat een paranoïde
levensinstelling zeer remmend kan werken op het aanslaan van de aan-
geboden methodieken. Er is een veel langere aanlooptijd nodig!
Het is van groot belang, mede met het oog op de motivatie, om de
sociale realiteit van verleden en toekomst vroegtijdig in de behandeling
te betrekken.
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Het betekent, dat in de loop van het leven verworven rijpere leefmoge-
lijkheden, die door de psychose en de opname overwoekerd worden, zo
snel mogelijk weer worden herontdekt. Dat herontdekken betekent in de
eerste plaats het weer terugvinden van de eigen sociale rol, zoals die voor
opname werd vervuld. De latere inpassing in de intieme gemeenschap
van de eigen sociale betrekkingen, hetgeen overigens niet altijd een te-
rugkeer in het familiemilieu betekent, moet als het even kan, het thera-
peutisch handelen a priori bepalen. De patiënt dient uitvoerig op de
hoogte te zijn van de plannen.
Ook is het nodig, dat in de omgang met revalidatiepatiënten niveau-
verschillen worden vermeden. De arts zij als het even kan deelnemer om
daardoor de eigen ontplooiing van de patiënt mogelijk te maken. Het
aankweken van geborgenheid, passiviteit en afhankelijkheid moet zeer
bewust worden afgewezen. De vroegere vormen van de verpleging,
waarbij de patiënt een passieve en regressieve rol kreeg toebedeeld door
het personeel en de onaantastbare autoriteit van de arts, waarover oa.
GREENBLATT, CAUDILL, STANTON en SCHWARTZ schreven, hebben daar-
toe maar al te vaak aanleiding gegeven.
Twee concepties van omgang met de patiënt zijn te vermijden. Enerzijds
de reeds vermelde onzelfstandigheid veroorzakende houding in het auto-
ritaire systeem. Anderzijds ook een al te liberale, die te veel rekening
houdt met extreem pathologische uitingen. Er dienen normaliserende
eisen te blijven gesteld. De consequentie die daaruit voortvloeit bestaat
uit de noodzakelijkheid van een actief geleid therapeutisch programma.
Is deze eis niet in tegenspraak met het regelmatig door sociotherapeu-
tisch georiënteerde auteurs gestelde desideratum van democratisering?
Ik dacht van niet. Democratisch betekent niet ongenormeerd! Het houdt
participatie, meespreken en informatie in, maar niet een 'ga je gang
maar'. De arts is nodig als stimulator en legt zijn therapeutische maat-
regelen voor aan de patiënt. Deze kan daarop zijn kritiek uitoefenen of
ermee instemmen Gezamenlijk wordt de weg uitgestippeld. De dokter is
daarbij de terzakekundige, die rijp maakt in een sfeer van vertrouwen.
Dat winnen van vertrouwen heeft dikwijls lange tijd nodig. Sommige
patiënten doen er maanden over voordat zij naar de revalidatie-afdeling
willen! Het hangt samen met de hoop. Langzamerhand echter zal het,
'je mag niet' en 'je zult niet' plaatsmaken voor 'je behoort niet'.
Dit kan pas dan realiteit worden, wanneer er een werkelijke bevrijding
in wordt aangeboden, waardoor ruimte ontstaat voor een verantwoorde
vrijheid. ZUTT stelt in plaats van de term democratisering, 'Familiari-
sierung' voor. Een moeilijk te vertalen begrip, dat echter wel duidelijk
de sfeer aangeeft, waarbinnen het proces zich afspeelt.
Er zijn meerdere patiënten voor wie deze vrije ruimte ontoegankelijk en
vol gevaren schijnt.
Men zal dan ook niet bij ieder tot het 'je behoort niet' komen. Er zullen
patiënten blijven die alleen maar op het 'je mag niet' kunnen functione-
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ren. Het is duidelijk, dat de arts daarmee dan tevreden moet zijn, omdat
de praemorbine persoonlijkheidsstructuur en de eventueel door de
ziekte teweeggebrachte persoonlijkheidsveranderingen geen andere mo-
gelijkheden toelaten.
Eenzaamheidsgevoelens die niet doorbroken kunnen worden spelen dik-
wijls een belangrijke rol. De patiënt kan immers niet voldoen aan de
eisen van zijn bestaan en is geneigd om te vluchten in de oneigenlijkheid
en onwezenlijkheid die de wereld van zijn psychose hem biedt. In een
dergelijk gedrag komt een vorm van existentieel uitwijken naar voren
of een passief zich laten gaan. Er treedt in dit alles een autodestructief
moment aan de dag. Een soort geprotraheerde zelfmoord! Opvallend is
overigens, dat het meerdere malen tot manifeste zelfmoordpogingen
komt, wanneer de innerlijke beleving van de therapeutische methoden
geen gelijke tred houdt met de voortgang van resocialiserende maatre-
gelen. De betrokken patiënt geconfronteerd met zijn eigen werkelijk-
heid, die hij via het opgenomen zijn min of meer had kunnen verdoeze-
len, komt plotseling tot de conclusie, dat deze realiteit van dien aard
is, dat verder leven geen zin meer heeft. Ook kunnen via eenzaamheid,
ontstaan door een te grote vrijheid, zelfmoordgedachten zich voordoen.
In onze revalidatieafdelingen hebben we enkele van deze gevallen ge-
had. Bij nader inzien bleek het daarbij te gaan om asthene persoonlijk-
heden voor wie de indicatie tot een methodische revalidatie misschien
niet goed was gesteld of waarvan diende te worden aangenomen, dat de
behandelingsaanpak voorzichtiger had moeten zijn, zodat de stress van
een eventueel ontslag uit het ziekenhuis veel langzamer en over een lan-
gere periode uitgesmeerd had moeten worden toegediend.
Van groot belang voor het vertrouwen in de houding van de arts en de
oprechtheid van zijn bedoelingen is zijn wijze van handelen, wanneer een
terugval optreedt. Deze mag nooit tegemoet getreden worden in de zin
van hopeloosheid, omdat er aan de patiënt waarschijnlijk toch geen eer
is te behalen. De binding met de arts mag niet verbroken worden, om-
dat deze de enige schakel vormt naar de herstelde werkelijkheid. De
patiënt moet als het enigszins kan deelgenoot van de groep blijven of
slechts korte tijd niet aan de discussies deelnemen. Hij moet het gevoel
blijven houden geaccepteerd te zijn. Juist ook het samendoorworstelen
van een dergelijke situatie geeft de patiënt de ervaring, dat de dokter
niet uit is op het behalen van medische successen, doch zich wezenlijk
om hemzelf bekommert.
Dit zal in een herstelfase ongetwijfeld de houding van de patiënt in
positieve zin beïnvloeden.

Tenslotte kan evaluerend worden gesteld, dat psychiatrische revalidatie,
in de zin zoals die werd besproken, een aantal behandelmethodieken
inhoudt welke zeer heilzaam werken ten aanzien van de resocialisering
van patiënten bij wie defecttoestanden zijn opgetreden. Men dient echter
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te bedenken, dat we hier niet te maken hebben met een panacee. De
ernst van de organische afwijkingen, die lang niet altijd omschreven
kunnen worden, heeft een belangrijke invloed op het slagen van de
therapeutische bemoeienis. Het zal een taak voor de toekomst zijn om
deze organische afwijkingen steeds beter te leren kennen, zodat nieuwe
daaraan aangepaste revalidatiemethodieken worden gecreëerd. Dan zal
psychiatrische revalidatie pas zijn volledige vorm hebben gevonden. Dit
behoeft ons er echter niet van te weerhouden de huidige methoden ver-
der te verdiepen en uit te werken.

CONCLUSIES

(1) Psychiatrische revalidatie is gebaseerd enerzijds op een zo intensief
mogelijke farmacotherapie en anderzijds op sociatherapeutisch gerichte
oefenmethoden. De bedoeling ervan is om voor het eerst of opnieuw
aan patiënten met defecten een aantal behendigheden te leren, zodat zij
zich optimaal kunnen ontplooien binnen het kader van een aangepast
sociaal milieu.
(2) Het is van groot belang, dat bij het bepalen van het programma
meteen reeds gelet wordt op lichamelijke gezondheid, scholing vóór op-
name, bezochte scholing, arbeidspraktijk, algemene talenten, speciale
karaktereigenschappen, belangstellingssferen en cultureel niveau. Voor-
al bij langdurig verpleegden dreigen deze gegevens wel eens op de achter-
grond te raken. Onaangepaste maatregelen zijn er het gevolg van.
(3) Voor het welslagen van de toegepaste methodieken is de motivatie
van de patiënt van grote betekenis. Deze wordt bevorderd, wanneer de
arts vanuit een participerende rol probeert aan de patiënt de betekenis
van hetgeen hij belangrijk acht duidelijk te maken De hoop, als thera-
peutische stimulans, is daarbij een niet te onderschatten factor. Deze
hangt ten nauwste samen met het te creëren toekomstperspectief.
(4) Men dient bij de behandeling van chronische verpleegden voortdu-
rend aan de mogelijkheid van suïcide te denken. Vooral asthene per-
soonlijkheden lopen dit gevaar.
(5) Naarmate de organische afwijkingen ernstiger zijn, zijn de resultaten
van de behandeling geringer.
(6) De aangegeven methoden zijn niet geschikt voor dementen en oligo-
frenen. Zij vragen een normaal intelligentiepeil en intact leervermogen.

SUMMARY

(1) In this paper some problems about psychiatric rehabilitation are discussed.
Difficulties in the communication between doctor and patient recieve attention.
Psychiatric rehabilitation is based on intensive pharmocotherapy and socio-
therapeutic trainingsmethods. The purpose is to help, for the first time or again,

\ invalidated patients acquire some social abilities.
(2) It is of great importance, in making the rehabilitation program, to pay atten-
tion to somatic health, schooling, visited schools, special personal qualities or
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talents, working practice and cultural level.
These data are often forgotten, especially in the case of chronic patients. This
leads to poor or even bad programs.
(3) The motivation of the patient is important for the succes of a suitable
program. This is stimulated if the doctor tries, from a participating role, to make
clear the meaning of his therapeutic methods to the patient. The hope, as a
therapeutic stimulant, is a very important factor and is connected closely with
the creation of an attractive perspective for the future.
(4) Treating patients for rehabilitation, it is necessary to have constantly in mind
the possibility of suicide. This applies particularly to asthenie personalities.
(5) The results of the treatment described are less if the organic disabilities are
worse
(6) The methods described are not suitable for patients with dementia or oligo-
phrenics. A normal L.Q. and unimpaired learning faculties are necessary con-
ditions.
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