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Inleiding

In 1974 werd in het kader van een doctoraal-stage een sociolo-
gisch onderzoek verricht door J. Meens, L. v. Pelt, J. de Waard en
F. Wien naar de relatie tussen psychiatrische patiënten en hun
hulpverleners (Meens e.a., 1974). Uitgaande van de symbolische
interactionistische visie werd deze relatie onderzocht vanuit het
oogpunt van de betekenissen die interactiepartners ten opzichte
van elkaar ontwikkelen en gebruiken. Ten behoeve daarvan werd
een bepaalde onderzoeksmethodiek gekozen. Deze methodiek
wordt hier weergegeven naast enige resultaten, welke het kern-
punt van de probleemstelling betreffen en tevens de methodiek
evalueren.

Doelstelling

Sociologisch is de opname van iemand in een psychiatrisch cen-
trum vooral van belang door de reactiewijzen van de sociale om-
geving daarop. Dit gaf aanleiding tot een onderzoek waarin ge-
poogd werd inzicht te krijgen in de relatie tussen patiënt en hulp-
verlener in de behandelingsperiode tijdens welke periode de patiënt
wordt voorbereid op hernieuwd sociaal functioneren na het ont-
slag. De probleemstelling werd hiervan afgeleid en toegespitst op
de specifieke sociale interacties, welke tussen patiënten en hulp-
verleners in de centra plaatsvinden en die beïnvloed worden door
de betekenis die zowel patiënt als hulpverlener toekennen aan het
psychiatrisch-patiënt-zijn, aan de taak van de hulpverleners, aan
de doelstelling van de behandeling en aan de problemen die pa-
tiënten bij hun terugkeer in de 'normale' maatschappij kunnen
verwachten. De filosofie achter deze probleemstelling is simpel te
omschrijven in de volgende stelling: Wanneer mensen het met
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elkaar eens zijn, is de weg naar een doel gemakkelijker en zijn
problemen gemakkelijker op te lossen.
De probleemstelling bevat derhalve als belangrijkste vragen:

Wat zien hulpverleners en patiënten als behandelingsdoel?
Hoe definieerden patiënten bij hun opname de behandeling; is
deze definitie conform de werkelijkheid gebleken?

—Hoe evalueren de hulpverleners de behandeling?
—Welke succeskans kennen patiënten en hulpverleners toe aan

de behandeling?
—Hoe definieerden de patiënten vóór hun ontslag de terugkeer

in de maatschappij en is deze definitie conform de werkelijkheid
gebleken?

—Hoe zien hulpverleners en patiënten het psychiatrisch patiënt-
zijn?

Daar de antwoorden op deze vragen sterk afhankelijk kunnen zijn
van de basisopties die de centra hanteren (denk hierbij aan de dis-
cussies over 'medisch' versus 'sociaal model') werd gestreefd naar
een onderzoek in meer dan één centrum. Dit gaf tevens de moge-
lijkheid een aantal kernmomenten te vergelijken. Op grond van
deze overwegingen zijn twee centra gekozen welke regionaal geen
relatie met elkaar hebben en waarbij — op basis van vooraf inge-
wonnen informatie — het vermoeden bestond dat zij niet vanuit
eenzelfde benadering opereerden. Centrum I zou men kunnen aan-
duiden als een instituut met een meer democratische structuur en
met het accent op een sociale benadering; centrum II vertoont
meer een hiërarchische structuur met meer het accent op een me-
dische benadering. Hiermee is niet gezegd dat in centrum I de
medische benadering, en in centrum II de sociale benadering vol-
ledig afwezig is en dat daarvoor geen aandacht zou bestaan. Er is
slechts sprake van accentverschillen.

Onderzoeksmodel en populatiesamenstelling

Voor de theoretische uitdieping van deze globale probleemstel-
ling werd gebruik gemaakt van het symbolisch interactionistische
perspectief zoals dit door Blumer (1969) is uitgewerkt. Deze wijze
van kijken naar de sociale werkelijkheid legt sterk de nadruk op
betekenissen die sociale objecten in interactiesituaties krijgen toe-
gedacht en op basis waarvan zinvol sociaal handelen tussen inter-
actiepartners mogelijk wordt. Belangrijk hierbij is dat personen
zichzelf kunnen observeren en waarderen door de ogen van de
'sociale anderen'. Deze zelfwaardering vindt plaats tegen de ach-
tergrond van de waardenoriëntatie, die deze sociale anderen ver-
moedelijk als beoordelingscriterium aanleggen, en tegen de ach-
tergrond van een meer algemene waardenoriëntatie die in de sa-
menleving op dat moment vigeert.
Hoe de doelstellingen van het onderzoek te realiseren? De kern
van het onderzoek wordt gevormd door de patiënt en diens refe-
rentiekader. De patiënten zelf dienen, gezien de onderzoeksproble-
matiek, te worden onderscheiden in patiënten met (nog) geen uit-
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zicht op ontslag (verblijfspatiënten), patiënten met uitzicht op ont-
slag (ontslag-patiënten) en recent ontslagen patiënten (ex-patiën-
ten). De referente anderen zijn niet van tevoren door de onderzoe-
ker vast te stellen, maar worden door de patiënten op basis van
hun betekenisverlening gevormd. De indringendheid van deze in-
teractiepartners op de interactie tussen patiënt en hulpverlener is
bepalend voor de keuze van de te onderzoeken referentiekaders.
De opvulling van dit gedeelte van de onderzoekspopulatie is pas
in gesprek met de patiënt te geven (referentiemethode). Men mag
veronderstellen dat, gezien de nadruk op de interacties rond de
opname en de behandeling, deze populatie vooral zal komen uit
de categorieën van de medici, de verpleegkundigen, de therapeu-
ten, de maatschappelijk werkers, etc. van de beide centra. Of dit
zo is en wie uit deze categorieën vooral van (positieve of nega-
tieve) betekenis zijn voor de patiënt wordt duidelijk op grond van
de betekenisverlening door de patiënt. Tevens geven de patiënten
aan of er sprake is van meer directe of van meer algemene inter-
actielijnen.
Op grond van deze onderzoeksprocedure ontstaan meerdere con-
centrische interactie-prikkels (zie figuur 1) rond de patiënten van
beide centra. Op grond van de interactie met referente anderen
zal de opname, behandeling en ontslagvoorbereiding voor de pa-
tiënten een bepaalde zin krijgen.

Figuur 1:

Centrum I
	

Centrum II  

A A.         

Legenda: P. = verblijfspatiënten
ontslagpatiënten
ex-patiënten

D.A. = directe anderen
A.A. .= algemene anderen hulpverleners

In beide centra werd een gestratificeerde (sub-)steekproef ge-
trokken die bestond uit verblijfs-, ontslag- en ex-patiënten. De ver-
blijfspatiënten waren 3-12 maanden opgenomen en hadden nog
geen ontslagvooruitzichten. De ontslagpatiënten wisten dat ze bin-
nen afzienbare tijd met ontslag zouden gaan. De ex-patiënten wa-
ren tussen de 2 en 12 maanden geleden ontslagen. Om praktische
redenen waren alle respondenten mannen. Als stratificatievaria-
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Sub-steekproef patiënten

Centrum I

12 (ex-)patiënten

Centrum II
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belen werden genomen burgerlijke staat en leeftijd (tussen 20 en
45 jaar oud). Een variabele die tevens een rol speelde was de aan-
spreekbaarheid van de respondent en diens vermogen zijn/haar
belevingen te verbaliseren. Daarnaast werden ter vermijding van
'routinees' alleen met eenmalig opgenomenen gesproken, en om
geen specifieke negatieve vertekening te krijgen, alleen zij die niet
met machtiging waren opgenomen (de juridisch 'vrijwilligen').
Omdat het onderzoek niet streefde naar generaliseerbare resul-
taten maar meer een inzicht wilde geven hoe patiënten en hulp-
verleners interacteren ten aanzien van het behandelingsdoel zijn
in ieder centrum 6 patiënten met inachtneming van genoemde
overwegingen gekozen. In het raam van deze criteria waren ook
niet meer patiënten beschikbaar.

3 gehuwden

3 ongehuwden	 idem
3 ongehuwden	 idem

3 gehuwden 	 idem

Door deze ex-patiënten werden in de 2 centra in het totaal 2 x 18 personen
als hun referentiekader opgegeven.
Verdeeld over de 2 centra werden de volgende personen genoemd:

Sub-steekproef hulpverleners

Centrum I

3 psychiaters
2 psychologen
5 verpleegkundigen
2 therapeuten
1 geestelijke begeleider
2 maatschappelijk werkers
2 stagiaires
1 psychologisch assistente

Centrum II

3 psychiaters
1 psycholoog
5 verpleegkundigen
5 therapeuten
2 geestelijke begeleiders
2 medewerkers in civiele dienst

18 18

Opgemerkt moet worden dat de psychiaters vooral een functioneel
referentiekader vormen daar ze de patiënten vaak worden toege-
wezen. De andere interactiepartners werden veel meer genoemd
op basis van een positieve betekenis welke aan de persoon wordt
gegeven. In centrum I werd de creatief therapeut, één verpleger en
één stagiaire elk door 2 (ex-)patiënten expliciet genoemd. 2 pa-
tiënten hadden dezelfde psychiater toegewezen gekregen. In cen-
trum II werd de bewegingstherapeut door 3 (ex-)patiënten expli-

1 verblijfspatiënt

1 ontslag-patiënt

1 ex-patiënt
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ciet genoemd en één van de beide creatief therapeuten door 2
(ex-)patiënten. 4 patiënten hadden dezelfde psychiater. De gemid-
delde leeftijd van de hulpverleners in centrum I was 32 en in cen-
trum II ruim 49 jaar. Uit de aanduiding van de referentiekaders
valt onmiddellijk op dat onder de hulpverleners vooral de thera-
peuten, geestelijke verzorgers en verpleegkundigen werden ge-
noemd voor zinvolle sociale interacties (20 van de 36).
De onderzoekers vonden het tevens van belang ook bij de beide
geneesheren-directeur gegevens m.b.t. de onderzoeksthemata te
verzamelen. De totale steekproef bestond derhalve uit 2 x 6 (ex-)
patiënten, 2 x 18 hulpverleners en de beide geneesheren-directeur.

Onderzoekstechniek

Met alle respondenten (12 patiënten, 36 referenties en 2 direc-
teuren) werden open gesprekken gehouden met behulp van een
topic-lijst. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de beschikbare
gegevens uit de patiëntendossiers, uit jaarverslagen, brochures en
relevante publicaties betreffende beide centra (dossieronder-
zoek). Gedurende de periode van de gesprekken verbleven de
onderzoekers in de beide centra, welke tijd (2x1 maand) zij naast
het voeren van gesprekken besteedden aan participerende obser-
vatie. Dit laatste was van bijzonder belang gezien de belangrijke
betekenis die in dergelijke 'total institutions' aan kleine dingen
gegeven wordt en die de sociale sfeer van een centrum sterk me-
de bepalen. Voortdurend werd hierbij geëvalueerd in hoeverre
deze aanwezigheid de normale gang van zaken beïnvloedde. Naast
de open gesprekken werd de patiënten en hulpverleners gevraagd
een Adjective Check List (ACL) in te vullen zoals deze door
Gough en Heilbrun (1965) werd ontwikkeld en door Koster en
Sloot (1974) werd aangepast. Deze A.C.L. liep parallel aan een
aantal thema's van de topic-lijst die gebruikt werd in de open ge-
sprekken.

Onderzoeksthema's

Om een zo goed mogelijk begrip te krijgen van de betekenis die
opname- en behandelingselementen bezitten in het licht van de so-
ciale context, werd een uitgebreide studie gemaakt van de beide
centra. Deze studie bevatte gegevens over de historische achter-
grond, aantallen en kenmerken van de opgenomen patiënten en
van de hulpverlening, de organisatiestructuur en personeelssamen-
stelling, de outillage, de geografische ligging en de regionale func-
tie van de centra. Meer specifiek zijn tegen deze achtergrond de
volgende thema's onderzocht:
1 betekenisverlening van patiënten en hun hulpverleners;
2 behandelingsdoel volgens patiënten en hun hulpverleners;
3 behandeling zoals deze in werkelijkheid plaatsvindt en hoe deze

ideaaltypisch zou moeten zijn;
4 relatie tussen verblijf in het centrum en de terugkeer in de
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psych,
patiént
algemeen

psych.
patienten

psychiatrisch
centrum

sociale
sfeer (men)
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maatschappij.
Thema 1 behoeft enige toelichting: Centraal in het onderzoek
staan de betekenissen die patiënten en de referentiekaders aan
elkaar toekennen in het licht van het behandelingsdoel. Met dit
thema wordt vooral onderzocht hoe de patiënten in interactie met
de hulpverlening voor zichzelf een betekenis geven aan hun sociale
functioneren binnen de inrichting. Voor de sociale interactie is de-
ze betekenis geoperationaliseerd door middel van het onderzoek
welk beeld deze interactiepartners over elkaar hebben en over
psychiatrische patiënten in het algemeen. Dit beeld moet boven-
dien gezien worden in het licht van het beeld wat de sociale om-
geving buiten het centrum over psychiatrische patiënten veronder-
steld wordt te bezitten, want daarin komen ze terug. Om dit te
onderzoeken werden in beide centra aan de 3 categorieën patiën-
ten en de door hen genoemde hulpverleners de 'Adjective Check
List' (A.C.L.) voorgelegd en werd er een 'beeld'-analyse op de
gesprekken toegepast.
Deze analyse had bij de hulpverleners betrekking op drie niveaus:
a hoe is volgens u het algemene beeld over psychiatrische patiën-

ten;
b hoe denkt u zelf over psychiatrische patiënten;
c hoe denkt u over uw eigen psychiatrische inrichting?
Bij de patiënten werd de analyse gebruikt om te achterhalen:
a welk beeld de patiënt van zichzelf heeft;
b welk beeld de patiënt over de psychiatrische patiënten in het al-

gemeen heeft;
c welk beeld volgens de patiënt de sociale omgeving over hem

heeft;
d welk beeld men volgens de patiënt in het algemeen over psy-

chiatrische patiënten heeft;
e welk beeld de patiënt over de psychiatrische inrichting had vóór

de opname (retrospectief);
f welk beeld de patiënt heeft over de inrichting waarin hij is op-

genomen. (Zie figuur 2)
Bij deze beeldanalyse werd tevens betrokken in welke mate vol-
gens hulpverleners en patiënten de beeldvorming rond de psychia-
trische patiënten door de massamedia wordt beïnvloed.

Figuur 2: Betekenisverlening

Het resultaat van dit thema beoogde een vergelijking mogelijk te
maken in beide centra tussen
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1 twee beelden over de psychiatrische patiënt in het algemeen;
2 twee beelden over wat men volgens patiënten en hulpverleners

denkt over de psychiatrische patiënt;
3 twee beelden over het betreffende psychiatrische centrum.

Resultaten

Zeer in het kort worden hier enige resultaten weergegeven ter
illustratie van de mogelijkheden van deze onderzoeksopzet. (Voor
uitgebreide rapportage: zie Meens e.a., 1974.) Ze hebben betrek-
king op enkele van de aangegeven onderzoeksthema's.

1 Betekenisverlening
(a) Hulpverleners over de psychiatrische patiënt — Het blijkt dat
het voor de hulpverleners van beide centra moeilijk, zo niet onmo-
gelijk is het begrip psychiatrische patiënt te omschrijven. De bete-
kenissen die aan het begrip worden toegekend geven daarom al-
leen maar aan hoe een patiënt zich onderscheidt van andere men-
sen. Uit de gesprekken zijn 5 hoofdbetekenissen te construeren,
die gelegen zijn op de lijn normaal — ziek.
1 Een psychiatrische patiënt is een normaal persoon; hij heeft al-

leen meer en zwaardere problemen of is minder tegen proble-
men opgewassen.

2 De patiënt is iemand die zich niet kan aanpassen en zich daar-
door afwijkend gaat gedragen.

3 De patiënt is iemand met een onzekere, labiele identiteit.
4 De patiënt is iemand die zeer afhankelijk is en hulpbehoevend.
5 De patiënt is iemand die geestelijk ziek is.
De verschillen tussen de beide centra zijn als volgt weer te ge-
ven (figuur 3):

Figuur 3: Het beeld dat de hulpverleners hebben van psychiatrische patiën-
ten in het algemeen

1- 1 CENTRUM

CENTRUM II

14-

12-

10-

NORMAAL 	 AANO PROBL. ONZEKERE ID. HULPBEN. 	 ZIEK
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Concluderend kan men stellen dat in centrum I het accent bij de
hulpverleners ligt op onzekere identiteit, die ook wordt omschre-
ven in termen van aanpassingsproblemen. In centrum II valt het
accent op het criterium ziek (uitgesplitst is dat vooral bij de psy-
chiaters en verpleegkundigen het geval) en op de onzekere iden-
titeit.
(b) In hoeverre is het beeld wat de patiënten van deze centra be-
zitten over psychiatrische patiënten afwijkend van dat van de
hulpverleners, die zij als interactiepartners aanwezen? Omdat de
gesprekken niet voorgestructureerd waren is een vergelijking
moeilijk. Uit de gesprekken bleek echter wel, dat in centrum I
vooral een grote onzekerheid leeft bij de patiënten over de kansen
die ze hebben voor volledig sociaal functioneren. Geen van de
patiënten vindt dat hij hulpbehoevend is wat in tegenspraak is met
wat veel hulpverleners over hun patiënten menen. Een relatief
hoog aantal patiënten uit centrum II spreekt over hun eigen ziek-
zijn. De hoofdelementen in het zelfbeeld van de patiënten blijken
volgens de gesprekken te bestaan uit een grote onzekerheid, het
gebrek aan sociale contacten, het verlangen daarnaar en het al
dan niet noodgedwongen in zichzelf gekeerd zijn. Wat deze respon-
denten denken over de medepatiënten in het centrum is veel nega-
tiever dan wat ze over zichzelf denken. Ze vinden hun mede-
patiënten weinig contactbereid, en vooral in centrum I wordt hen
weinig verantwoordelijkheidsgevoel toegekend. Ze denken ook
over hen in termen van gek en agressief, terwijl zij dezelfde ver-
schijnselen bij zichzelf toeschrijven aan het ziek of onzeker zijn.
(c) Hoe kijken de mensen volgens de respondenten in het alge-
meen naar psychiatrische patiënten? Grafisch voorgesteld zien we
in figuur 4 de beelden zoals die volgens de hulpverleners van beide
centra bestaan.
Onder bedreigend wordt verstaan fysiek bedreigend (agressief)
en/of psychisch bedreigend (het verschijnsel maakt de mensen
bang). Onder de kwalificatie afwijkend wordt verstaan: afwijkend
in uiterlijk (lichamelijke kenmerken) en afwijkend in gedrag. De
categorie 'niet geïnformeerd' is ontleend aan antwoorden die re-
fereren aan het feit dat het publiek slecht op de hoogte is. In de
gesprekken met de patiënten van beide centra wordt duidelijk dat
zij denken dat men de patiënten vooral als afwijkende en bedrei-
gende mensen ziet. Tussen de patiënten van de beide centra on-
derling en tussen hen en hun hulpverleners bestaat nagenoeg geen
onenigheid t.a.v. de publieke opinie, terwijl er tussen deze groepe-
ringen wel verschil bestaat over het beeld dat zijzelf hebben over
het patiënt-zijn.
Een mogelijkheid om deze bevindingen te ondersteunen is gezocht
in een analyse van de A .C.L.-resultaten. Hieruit blijkt dat patiën-
ten en hulpverleners in centrum I het zowel onderling als met el-
kaar tamelijk eens zijn over de eigenschappen die aan patiënten
kunnen worden toegekend. De hulpverleners gebruiken 253 van
de 296 aangeboden woorden, de patiënten 180. Gemiddeld ge-
bruiken ze allen 66 woorden. Er zijn 12 woorden die zowel door
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Figuur 4: Het beeld dat men volgens de hulpverleners heeft over psychia-
trische patiënten.              

CENTRUM I     

CENTRUM II      

BEDREIGEND	 AFWIJKEND
	

NIET GEIN-	 MEDELIJDEND
FORMEERD

60 Yo van de patiënten als door 60 % van de hulpverleners zijn
aangestreept, waarbij het accent valt op het angstig-zijn en daar-
mee samenhangend het in zichzelf gekeerd zijn.
In centrum II is er veel minder sprake van overeenstemming. Bij
de hulpverleners springt de geringe mate van overeenstemming in
het oog. Zij hebben samen 235 van de 296 woorden een of meer-
dere keren aangestreept. Gemiddeld heeft iedere hulpverlener 32
woorden aangegeven. Slechts 3 woorden halen bij de hulpverle-
ners de norm van 60 %. Bij de patiënten van dit centrum ligt het
geheel anders. Zij gebruiken 265 van de 296 woorden met een
gemiddelde van 111 woorden, hetgeen schril afsteekt tegen de 32
woorden die hun hulpverlenende interactiepartners gebruikten.
Bij de patiënten halen 90 woorden de 60 %-grens (tegen 3 bij hun
hulpverleners) welke een zeer negatief beeld geven van hun so-
ciaal functioneren. Bij hulpverleners en patiënten bestaat bij de
hantering van de 60 %-grens maar over 1 woord overeenstem-
ming. Bij verlaging van deze grens tot 50 worden dat 8 woor-
den die ook weer betrekking hebben op het in zichzelf gekeerd
zijn van de patiënten.
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Concluderend kan gesteld worden dat de overeenstemming tus-
sen patiënten en hun hulpverleners t.a.v. het beeld dat zij hebben
over het patiënt-zijn in centrum I wel en in centrum II niet aan-
wezig is. Dit zal dan ook tot uiting moeten komen in de resultaten
van de andere onderzoeksthema's en met name in de opvatting
over het doel dat in de behandeling wordt nagestreefd. Daarom
volgen hier zeer in het kort enige resultaten daarover.

2 De behandeling
In centrum I wordt het doel van de behandeling door de psychia-
ters en psychologen vooral gezien als het verlenen van hulp bij het
zoeken naar oplossingen voor de problemen, terwijl de therapeu-
ten en verplegers vooral over resocialiseren praten. In centrum II
bestaat bij alle hulpverleners een grote onduidelijkheid over wat
men eigenlijk wil. Er is geen sprake van een algemeen aanvaarde
basisfilosofie of van een duidelijk therapeutisch model. Vijf van de
negen respondenten van dit centrum vragen zich af of er eigenlijk
wel van behandeling gesproken kan worden. De vier andere res-
pondenten geven wel een omschrijving maar daarbij ligt de klem-
toon op de snelheid waarmee naar het ontslag toegewerkt wordt.
De patiënten van beide centra hebben nauwelijks enig idee over
het doel dat men nastreeft. Als men al enig idee daarover heeft
concentreert zich dat rond het thema 'veel rusten'.
Als we het doel van de behandeling zoals deze door de hulpver-
leners wordt geformuleerd, vergelijken met de behandeling zoals
die volgens de patiënten is, dan is daartussen een opvallende dis-
crepantie. Het voornaamste doel van de behandeling is volgens de
hulpverleners: de mensen zo snel mogelijk resocialiseren. De snel-
heid waarmee dit gebeurt is vooral in centrum II erg belangrijk.
Men wil hospitalisatie voorkomen en 'snelle ontslagen zijn goed
voor de afdeling'. De hulpverleners geloven dat de patiënten graag
weg willen uit 'die chaotische sfeer'. Het tegendeel is het geval.
Bijna de helft van de patiënten wil niet snel ontslagen worden ('ik
wil niet weg, maar ik moet wel'). Hierbij is ook de angst voor her-
opname een factor ('ze hebben me al eens te vroeg ontslagen,
daarom ben ik ook weer ziek geworden').
Met betrekking tot de specifieke taak van verschillende discipli-
nes hebben de hulpverleners in centrum I een duidelijker beeld
van hun plaats in het totale behandelingsplan dan in centrum II.
De patiënten van beide centra zien vooral de medische aspecten
van de behandeling als belangrijk. De andere disciplines worden
slechts als 'hulptroepen' beschouwd. De arbeids-, bezieheids- en
creatieve therapie hebben volgens de patiënten de taak hen bezig
te houden, zodat ze zich minder vervelen. Een betrekkelijk groot
aantal patiënten heeft het gevoel niet veel invloed te kunnen uit-
oefenen op de behandeling, hoewel door de hulpverleners vaak
het tegendeel is beweerd. Conform de beeldanalyse is te consta-
teren dat volgens de hulpverleners in centrum I naast de overeen-
stemming in behandelingsdoel ook de samenwerking tussen de
verschillende disciplines veel groter is dan in centrum TI ('ieder-



een blijft hier in zijn hokje').
Betreffende het contact tussen hulpverlener en patiënt stellen de
hulpverleners dat ze ten allen tijde bereikbaar zijn. De psychiaters
zeggen 1 á 2 maal per week met hun patiënten te spreken; in de
opnamefase zelfs elke dag. De patiënten spreken echter van 'elke
2 á 3 weken', 'erg weinig', en 'slechts op eigen verzoek'. Dit geldt
voor beide centra. Over het verplegend personeel wordt in cen-
trum II door de patiënten opgemerkt dat dit veel te jong is ('ze
konden mijn kinderen zijn'). Dit belemmert het contact. Toch was
de gemiddelde leeftijd der hulpverleners ruim 49 jaar.
Betreffende de vrijetijdsbesteding bestaat zowel bij hulpverleners
als patiënten van beide centra het idee dat deze grofweg bestaat
uit wandelen, t.v.-kijken, en uit verveling vroeg naar bed gaan.
De informatie die de patiënten in beide centra bij hun opname
krijgen is volgens hen miniem, terwijl de hulpverleners — vooral
de psychologen en psychiaters — vinden dat er bijv. in het 'intake'-
gesprek veel informatie aangeboden wordt.
Het grootste obstakel voor een betere behandeling en begeleiding
ziet de hulpverlener in het gebrek aan tijd. Een psychiater ge-
bruikt bijvoorbeeld 50 % van zijn tijd voor vergaderen, organisa-
tie, etc. O.a. daardoor komen hulpverleners vaak niet toe aan
begeleiding en therapie, en beperken zij zich vooral tot directe hulp.
De behandeling zou daarnaast gebaat zijn met een betere relatie
tussen patiënt en maatschappij: op de huidige wijze raken de pa-
tiënten geïsoleerd.

Conclusie

Het lag in de bedoeling van dit onderzoek inzicht te geven in een
onderzoeksopzet en mogelijk aan de hand van de resultaten de
relevantie van een dergelijke onderzoeksopzet aan te tonen. Hoe-
wel zeer bewerkelijk, blijkt deze opzet enig inzicht te kunnen geven
in wat zich tussen patiënten en (hun) hulpverleners afspeelt in een
psychiatrisch centrum. In de resultaten blijkt een opmerkelijk ge-
ringe overeenstemming tussen patiënten en de hen behandelende
hulpverleners te bestaan inzake ideeën over het psychiatrisch ziek-
zijn en daarmee over het behandelingsdoel en de behandelings-
methode. Deze variërende en zelfs tegenstrijdige percepties staan
een effectieve behandeling in de weg en kunnen niet alleen toege-
schreven worden aan structurele 'overmachts'-factoren. Teleur-
stellingen bij patiënten en hulpverleners komen door deze geringe
overeenstemming gemakkelijk voor. Het samen werken aan een
probleem kan pas resultaat afwerpen indien zowel patiënten als
hulpverleners weten wat ze aan elkaar hebben, en wanneer hulp-
verleners onderling vanuit eenzelfde basisfilosofie opereren. Blijk-
baar biedt het hebben van een goed contact met de hulpverlener
voor de patiënt geen garantie voor onderling begrip met betrek-
king tot essentiële zaken van de behandeling.
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