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Meubilair
Ton-Peter Widdershoven

gericht aan de pvp, afkomstig van een psychiater verbonden
aan het toenmalige Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang te
Bennebroek. Mooi getypt, met inktlint. “Geachte mevrouw. U
verzocht mij alsnog op zeer korte termijn te reageren op uw
eerder gedaan verzoek, of, indien ik daar niet op wil ingaan, u
over de redenen te informeren. Als reactie hierop kan ik u vermelden dat u, eventueel ook op zeer korte termijn, op het dak
kunt gaan zitten. Mij tegenover u verantwoorden met redenen
om niet op uw verzoek in te gaan, kunt u wel vergeten. Als
voorstel wil ik hier formuleren dat ik verder wel inga op brieven
uwerzijds indien het belang van patiënt(en) daarmee is gediend. Indien ik u niet antwoord, blijkt daaruit dat dit dus niet
of juist-niet aan de orde is. Om der tijdswille lijkt mij dit een
prima voorstel. Hoogachtend.”

Net niet de juiste inrichting. Net niet de juiste bureaulampen.
Net niet de juiste vloerbedekking. F.C. Dondersstraat 9. On
mogelijke trappen waarvan de stootranden loslaten, jaar in
jaar uit. Een manshoge kluis van luttele vierkante meters met
een loodzware deur die niet dicht kan. Een souterrain dat niet
wil lukken, wat je er ook van maakt. En een treurigmakende
rotzooi, overal en steeds weer.
Maar ook: mooie kamers met mooie erkers en mooie pla
fonds. Hoge plafonds, zoals het hoort. Als je aan de goede
kant zit, op de goede hoogte: een woud aan groen en echte
bomen. Een waar oerwoud in warme zomers, met volop
vogels - eksters, Vlaamse gaaien, spechten zelfs. Een pand
waar je eigenlijk niet weg wilt. De TGV op verlate tijden door
de achtertuin. Maar ook: tl-buizen, overal tl-buizen. En een
wirwar aan kabels en onduidelijks en telefoons en manke
menten. Een pand met een redelijke boekenkast en ruime
tafels. En bureaus met stapels waar je je weg in kunt vinden.
Een pand waar je wilt blijven. Een fraai huis, een woonhuis,
een studentenhuis, een gekkenhuis.

Een beeld van de tijd. In een pand met voornamelijk reproducties aan de muur. Het echte werk staat al geruime tijd schuin
tegen de muur op zolder: kunstuitleen uit de jaren tachtig, van
net niet voldoende niveau. En een poster, ook ergens van
toen, met het opschrift ‘Wat zijn uw rechten’: “Het is een povere zaak eigenlijk: de drie ‘rechten’ die een met machtiging
opgenomene nog overblijven, zijn verzoeken die hij mag indienen. Voor de rest is hij afhankelijk van de integriteit en het
inzicht van de dokter.” Alles van lang geleden. Veel is veranderd, heel veel is veranderd, maar veel au fond ook niet.

Koffievlekken en kranen die het niet doen. Mappen, mappen
en nog meer mappen. Mooi enkel glas, bovenaan licht geribbeld. Geen airco, gelukkig geen airco. Opstoppingen in de
gang, file in de keuken, wachten bij de trap. Een druk huis, een
gebruikt huis. Met een bedenkelijke voorgevel, een bedenkelijke toegangstrap – liever geen bezoek – en een zorgelijk
groot naambord. Een mat bij de voordeur met ‘pvp’ erop. “Ik
zal mijn voeten nog maar eens vegen”, grinnikt een bezoekend geneesheer-directeur. Geen arbo-pand. Gelukkig geen
arbo-pand.

Quote:
Een druk huis,
een gebruikt huis.
Foto: eigen foto in balk

Een druk huis,
een gebruikt huis.

Het nieuwe adres, hetzelfde spoor, even verderop. Alles in één
ruimte. Systeemplafonds die creatieve gedachten uitsluiten.
We houden moed. Het gaat lukken.

Ton-Peter Widdershoven is sinds 1994 als jurist verbonden aan
de Stichting PVP. Hij geeft leiding aan de juridische afdeling en
is lid van het managementteam.

Wel oude dossiers en oude brieven. Mooie oude brieven. Een
van de mooiste oude brieven is misschien wel deze uit 1985,
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Paul van Ginneken (1942-2010)
AFSCHEID VAN EEN PIONIER
Arend Jan Heerma van Voss

van de inrichtingspsychiatrie. Het was voor hem geen gelukkige omgeving, zoals hij al twee jaar later in een MGv-column
liet merken (Een zwak voor de inrichting). ‘Tegen de psychiatrische inrichting is natuurlijk ontzettend veel in te brengen,’
was de beginzin. Iets verder is het heimwee al voelbaar:
‘Aantrekkelijk vind ik dat er bij al deze activiteiten druk op de
ketel staat: er moet meestal snel worden gehandeld in maar al
te concrete situaties. Voor allerhande bespiegelingen, die men
in het welzijnswereldje tot weewordens toe moet aanhoren, is
nauwelijks ruimte.’ Drie jaar later deed hij het, verlost van het
Limburgse riagg-milieu, nog eens dunnetjes over in een andere persoonlijke column (Agogisch management: wie Paul
kende, wist hoe dat uitgesproken moest worden). Een citaat:
‘Menig directeur neemt de agogische babbels van de hulpverleners grif over, uit angst dat ze hem er anders uitduwen.
Intussen kunnen de hulpverleners hun gang gaan en blijven de
wezenlijke kwesties jarenlang als wentelteefjes door de organisatie rollen.’ En al rollen wentelteefjes niet, de boodschap
was duidelijk: een goeie manager moest zich opstellen ‘als een
tegenkracht van binnenuit’. Dat was Heerlen.

Op de achterkant van de bundel staat de enige foto: zo’n
zwaar beklede forumtafel met een bloemstuk ervoor, vier heren achter de microfoons. Een vijfde staat links en is aan het
woord, waarbij hij zijn rechtervuist in de lucht steek. Het is een
ex-patiënt, verklaart het onderschrift: ‘Met een pijpeleuter bij
wijze van injectienaald in zijn vuist geklemd verbeeldt hij het
“vogelvrijheidsbeeld” ’. De foto is genomen op 7 juni 1973 in
het Turfschip te Breda, waar het symposium Psychiatrische
patiënt vogelvrij? geheel onverwacht 840 bezoekers trok, on
der wie ongeveer 350 werkers uit psychiatrische inrichtingen
en 50 patiënten en ex-patiënten. Daarmee was het, in de golf
van kritiek die de psychiatrie in het begin van de jaren
zeventig overspoelde, de eerste massale bijeenkomst die in
het teken stond van zelfbeschikking en vrijheidsrechten. Hele
maal rechts achter de tafel zit een jongeman (keurig dasje op
wit overhemd, donkere lok over het voorhoofd): initiatief
nemer mr. Paul van Ginneken (31), staffunctionaris van de organiserende inrichting, Het Hooghuys in Etten-Leur. ‘Het is
vooral ontstaan uit protest tegen wat ik zag gebeuren met
psychiatrische patiënten, dus uit heilige verontwaardiging
daarover, maar ook als breekijzer in het gesprek met sommige
hulpverleners: als jullie het niet de moeite waard vinden naar
me te luisteren, zal ik de buitenwacht er wel bijroepen als
arbiter,’ schreef hij me later. Zijn inleiding van de congresbundel was gedegen en ingehouden. Dat zou zijn toon blijven.

In alle typerende woorden
die me te binnen schieten
komt het woord ‘recht’

Paul van Ginneken, zoon van een advocaat, kwam uit Bergen
op Zoom en studeerde in Nijmegen, tegen het radicale decor
van de jaren zestig. Na zes jaar Het Hooghuys was hij in 1977
toe aan een leidinggevende functie, nu in de ambulante ggz.
Hij werd mededirecteur van de Stichting Geestelijke Gezond
heidszorg Oostelijke Mijnstreek in Heerlen. Een typische ‘riagg’,
zoals dat later ging heten (regionaal instituut voor ambulante
ggz) met alle kenmerken van dien: veel getherapeutiseer, ver

voor: rechtlijnig,
rechtzinnig, rechtvaardig.
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van de medische (over)macht. Pas als er evenwicht in die verhouding zou komen, werd het tijd voor een dialoog, of een
ander slap, agogisch begrip waarop ik hem nooit heb betrapt.
Soms waren er conflicten met psychiatrische directies. Dan
gingen we er wel samen op af, voor een soort overleg.
Diplomatie hield voor Paul in dat hij zijn standpunten nog eens
geduldig en duidelijk uiteenzette. Als ik me daarbij te ‘twee
talig’ toonde, door me ook in het psychiatrisch denken te begeven, hield hij deze riskante acrobatiek scherp in de gaten.
Toch werkte de samenwerking uitstekend en werd er een
vriendschap door bevestigd waaraan weinig woorden besteed
hoefden te worden.

De allereerste pvp’en, najaar 1982. Staand v.l.n.r.: P. Mellema
(pvp in Dennenoord), P. Engel-Sizoo (pvp in Zon en Schild),
P. Manni (pvp in Provinciaal Ziekenhuis Santpoort),
J. Legemaate (juridisch medewerker), Y. Willems (pvp in Willem
Arntszhuis), N. Smit (pvp in Psychiatrisch Centrum Venray)
en R. de Veen (pvp in Bloemendaal). Zittend v.l.n.r.:
T. Klinkien-Kornet (secretaresse), R. Bergmans (pvp in
Deltaziekenhuis), T. Brandsma (pvp in Veldwijk) en
P. van Ginneken (directeur).

Als scribent had hij inmiddels de lijn van Psychiatrische patiënt
vogelvrij? voortgezet – kaarsrecht, zoals hij ook liep. Vóór zelfbeschikking en vrijheidsrechten, tegen ‘bestwil’ en andere
vormen van psychiatrisch paternalisme. Eind ’79 kwam hij, als
eerste juridisch specialist, in de MGv-redactie en in maart 1982
ging hij van start in de functie die hem op het lijf was geschreven: directeur van de nieuwe Stichting PVP in Utrecht. Aan het
eind van dat jaar waren de eerste acht patiëntenvertrouwenspersonen in functie, en toen hij tien jaar later wegging liepen
er 36 in de instellingen rond, die meer dan 11.000 vragen en
klachten op hun bord kregen. Ook voor de bestuursleden, van
wie ik er een was, was het een bijzondere, avontuurlijke tijd.

Begin ’88 luidde ik hem uit als MGv-redacteur, een rol die hij
als onafhankelijke geest in hulpverlenersland uitstekend vervulde: ‘Als een tekst zorgvuldig, helder en zakelijk was, oordeelde hij positief – los van modes en politieke belangen’.
Ook als vergadervoorzitter verdiende hij daar zijn sporen:
‘Een zooitje werd het toen allerminst’. Vier jaar later werd
feestelijk afscheid genomen van de Stichting PVP-directeur.
Hij liet niet alleen een Dienstboek patiëntenvertrouwenswerk
achter (‘met alle op de taak en werkwijze van de pvp be
trekking hebbende teksten’), maar had uit diverse lichtingen
sollicitanten ook degenen geselecteerd die stevig en eigen
zinnig genoeg leken om het nogal eenzame werk aan te kunnen. Die hadden ook zo hun eigen opvattingen en dat gaf
soms gedoe met de leiding. De pioniersfase was na tien jaar
achter de rug, ook Paul was aan iets nieuws toe. In 1993 ging
hij, drie dagen in de week, bij het NcGv werken (Nederlands
centrum Geestelijke volksgezondheid, drie jaar later opgegaan in het Trimbos-instituut), waar hij twaalf jaar een zeer
nauwgezet en betrouwbaar medewerker bleef. ‘Deze man
lijkt op een kostbaar Zwitsers uurwerk’ was een van de lof
uitingen bij zijn afscheid in 2005.

Als concept was de pvp ontwikkeld door een commissie van
de inrichtingenkoepel en cliëntenverenigingen, gesteund door
een welwillende overheid. In de praktijk moest het verzinsel
nog een plek en een gezicht krijgen. Gesloten organisaties
zitten over het algemeen niet echt op nieuwerwetse indringers te wachten. Paul van Ginneken leidde dat proces met
strakke hand. In alle typerende woorden die me te binnen
schieten komt het woord ‘recht’ voor: rechtlijnig, rechtzinnig,
rechtvaardig. De pvp diende zich onvoorwaardelijk op te stellen als juridisch pleitbezorger van de patiënt, als tegenkracht
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zen dat ik het gloeiend met hem eens ben.’ Op vleierij hoefde
je nooit te rekenen, dat kwam wel eens abrupt over. Na een
afgewogen oordeel over Bram Peper, mens en vraaggesprek,
eindigde hij met: ‘Een beleefde wijze van gesprekvoering zou
mijn achting voor de interviewer vergroten. Tot zover, Paul.’

Zijn hart lag inmiddels elders. Hij gaf zijn leven na zijn vijftigste
verjaardag zo’n nieuwe wending dat bijna van een tweede
Paul van Ginneken gesproken kon worden. Hij ging archeologie studeren in Leiden, trok soms naar het Midden-Oosten om
resten van een Romeinse havenstad op te graven – verloren
kostbaarheden, dat was nu zijn passie. Contact hebben we
altijd gehouden. Soms gingen we samen eten om leven, werk
en wereld te beschouwen, al kende het eerste altijd wel zijn
grenzen. Gelukkig heb ik brieven bewaard die ik van hem
kreeg, in dat regelmatige handschrift - waarschijnlijk nooit de
eerste versie, want zijn proza bleef altijd beheerst: ‘De woestijn munt uit doordat er niets is, maar er is wel wijdsheid, zon,
wind en prachtige sterrenhemels’. In 2003 verhuisde hij naar
Groningen. Viool speelde hij altijd al, maar hij drukte zich nu
ook in beelden uit: ‘Vanochtend heb ik een paar iepen bij
Aduard geschilderd. Het loof is zo licht van gewicht en van
kleur dat het is alsof ze zo zullen opstijgen.Vandaag is het zo
grijs dat een mooie zonsondergang (met geel, rood, oranje of
paars) er niet inzit. Mogelijk morgen wel. Dan rijd ik even het
platteland op en maak daarvan een aquarelletje.’

Een echt andere man was hij met kinderen, niet alleen die van
hemzelf. Toen hij in 1985 hoorde dat ik, als 43-jarige, weer vader zou worden (we scheelden één dag), reageerde hij ontzet.
Maar toen hij later op bezoek kwam, trof ik hem kruipend over
de vloer aan – schoenen uit, spelend, verdwenen in een kinderwereld met alleen spontane wetten. Vol overgave stoeiend, zo
heb ik hem ook gezien. Bij zijn laatste bezoek in Amsterdam
kwam hij eerder dan verwacht en voerde een diepgaand gesprek met mijn jongste zoon. Toen ik te laat arriveerde, voelde
het of ik iets onderbrak. Daar had hij geen Dienstboek bij nodig – een verhouding zonder machtsuitoefening, dat was toch
het mooiste.
Eind augustus viel zijn overlijdensbericht opeens in de brievenbus. Over de gevolgen van zijn ziekte had hij alleen iets tegen
enkele zeer nabije familieleden gezegd. Hij zal ook dat zorgvuldig geformuleerd hebben, na een weloverwogen beslissing. Ik had hem te lang niet meer gesproken, nooit in
Groningen bezocht. Alle tijd, dacht ik, maar dat was een vergissing. Ook veel mensen die zijn naam niet kennen, hebben
veel aan hem te danken.

Een groot genoegen deed ik hem door cd’s van de marathoninterviews die ik soms voor de VPRO maakte te sturen. Hij recenseerde dan niet alleen het gesprek, maar ook de geïnterviewde. Job Cohen leverde een veelbetekende lofzang op (‘Hij
is coöperatief maar niet meegaand, intelligent maar niet uit de
hoogte, zelfbewust maar niet ijdel, evenwichtig maar niet
saai, openhartig maar geen flapuit, voornaam maar tegelijkertijd heel gewoon’), maar ook een kanttekening bij onze jaren
van samenwerking: ‘Het aardigste stuk van het interview vind
ik dat over regels. Jij blijft maar bezig over de wenselijkheid
van uitzonderingen. Daarin herken ik een anarchistisch trekje
dat ik wel van je ken. Maar Cohen blijft rustig volhouden dat
veel uitzonderingen maken echt niet kan. Het zal je niet verba-

Arend Jan Heerma van Voss is jurist en een van de oprichters van
de Stichting PVP. Hij was van 1981-1989 lid en later voorzitter van
het bestuur van de stichting. In memoriam Paul van Ginneken
werd oorspronkelijk gepubliceerd in Deviant, tijdschrift tussen
psychiatrie en maatschappij, 17e jaargang, nummer 67, pag. 34-35.
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Principes
In gesprek met Arend Jan Heerma van Voss

juristen denken, en in de jaren zeventig schreef ik voor de
Haagse Post over de ggz en de psychiatrie. Ook door mijn werk
bij het NcGv, het Nederlands centrum voor Geestelijke volksgezondheid, kende ik veel mensen en plekken – in Dennendal
heb ik zo ongeveer een half jaar gewóónd. Ik begreep naast de
taal van de jurist dus ook wel de taal van de psychiater. Als Paul
en ik waren doorgegaan als jurist, dan was hij advocaat geworden en ik rechter. Ik vind twee kanten veel interessanter, maar
Paul wilde daar niets van weten. Hij hield vast aan het juridisch
primaat: er moest een advocaat bij in de psychiatrie, geen rechter. Paul ging daar heel ver in, verdedigde bij wijze van spreken
het recht van de vrijgelaten patiënt om op de stoep van de
inrichting suïcide te plegen. Ik zei weleens tegen hem: psychiaters genezen heel weinig mensen, Paul, maar ik heb nog nooit
meegemaakt dat iemand door een jurist werd genezen. Dan
glimlachte hij wijs, liet mij maar even begaan. Toch had hijzelf
ook twee kanten. Zo is hij is op latere leeftijd archeoloog geworden en kon hij heel goed met kinderen omgaan. In mijn
speech tijdens Pauls afscheidsbijeenkomst heb ik dat omschreven als een zoektocht naar verloren kostbaarheden en een
voorkeur voor relaties zonder machtsuitoefening.

Op 11 november 2010 bezocht Arend Jan Heerma van Voss,
een van de oprichters van de Stichting PVP, de F.C.
Dondersstraat voor een gesprek met directeur Nannie Flim
over de wortels van de stichting. De ambiance maakte heel
persoonlijke herinneringen los.
Herkent u het gebouw nog?
Zeker! Alleen was veel houtwerk toen donkergroen. Paul van
Ginneken zetelde in de achterkamer en het souterrain werd
verhuurd. Joost Vijselaar, nu hoogleraar in de geschiedenis van
de psychiatrie, woonde daar als student. Hij heeft me weleens
verteld hoe hij elke ochtend, tegen half negen, de niet mis te
verstane voetstappen van Paul boven zich hoorde en dan altijd
dacht: o jee, ik moet aan het werk. Want die impact had Paul
wel. Ik vind het heel wat dat jullie hier weggaan. Ik heb hier
veel verleden liggen, vooral uit de jaren tachtig, vele tientallen
bezoeken, schat ik. Het eerste bestuur begon hier, dat was
heel aangenaam en leerzaam. Voor de eerste lichtingen pvp’en
voerde ik hier samen met Paul de sollicitatiegesprekken: hij
bewaakte de rechte lijn, ik kon wat intuïtiever improviseren.
Veel goede mensen gevonden, heel leuk werk.
Paul van Ginneken heeft een groot stempel gedrukt op de
stichting. Hij heeft ons professioneel gevormd en zijn gedachtegoed wordt nog steeds doorgegeven.
In het concept van Paul van Ginneken zit een harde kern die je
overeind moet houden, maar het is ook goed om open te staan
voor andere perspectieven. Paul dacht dat als je liet blijken dat
je de manier van denken en de prioriteiten van de ander begrijpt, je je eigen positie verzwakt. Dat vind ik een misverstand
– echt goede advocaten begrijpen wat hun tegenpartij beweert. Paul vond dat ‘onverantwoordelijk diplomatiek’; dat
was het voor hem al gauw. Hij vond mij in die beginjaren vaak
iets te ‘tweetalig’. Ik heb Rechten gestudeerd, dus ik weet hoe

Ik vind twee kanten
veel interessanter.
Macht en onmacht. In het vertrouwenswerk gaat het daar
ook vaak over.
Bij Paul ging het altijd om tegenmacht. Hij wilde maar één
ding met de pvp: tegen de dokters vechten. Hij had een hekel
aan dokters, ook toen hij zelf ziek was. Hij noemde ze ‘de ziekenhuismaffia’. Het uitgangspunt dat de zwakke partij ver10

wikkeld worden. Het is immers een andere rol. Nu geloof ik
niet dat je in een rol slechter functioneert wanneer je ook de
rol van anderen ziet. In de journalistiek is dat ook zo: als je iemand langdurig interviewt, wil je een zo toegankelijk mogelijk
beeld geven van hoe die ander denkt en is. Dat kun je alleen
vanuit een gescheiden rol. Je standpunt wordt niet zwakker
als je beseft dat er ook andere standpunten zijn. Dat geldt ook
voor het professionele discours tussen pvp en fvp: ze hoeven
het niet altijd eens te worden. Veel mensen hebben daar moeite mee, dat als je het ergens diepgaand over hebt, het niet per
se de bedoeling is het erover eens te worden, maar allereerst
om zo scherp mogelijk te definiëren waarover je het oneens
bent. De uitgangsposities van de fvp en de pvp zijn heel anders. Bovendien vinden familieleden vaak diep in hun hart
dat zij de patiëntenvertrouwenspersoon zijn van hun kind,
ouder, broer of zus. Ik ben dus blij om te horen dat het twee
gescheiden stichtingen zijn. Het had ook zo kunnen zijn – en
dan spreekt de Paul van Ginneken in mij – dat het concept verwaterd was, en verwatering is volgens mij altijd een voorstadium van verdwijning. Dus houd de rollen uit elkaar, ook al is
het moeizamer. Het eindresultaat is uiteindelijk beter.

sterkt moest worden, werd in de jaren tachtig algemeen gedeeld in het bestuur van de stichting. De eerste tien jaar was
het bestuur heel homogeen, geen moeizaam coalitiekabinet.
We waren ons bewust van de eenzijdigheid van het concept
van de pvp als juridische tegenmacht, maar die was ook nodig.
Je moet niet onderschatten hoe schokkend en kwetsend het
destijds was voor de psychiatrie dat er iets juridisch gaande
was. Wat hebben die juristen hier te zoeken? Vrijheidsrechten,
hoezo? We zijn toch mensen aan het genezen? De vraag of het
primaat wel bij de jurist moest liggen, was binnen de verhoudingen van toen volstrekt onzinnig. Het was duidelijk waar het
primaat lag: bij de psychiater. Je kunt je niet voorstellen hoe
sommige inrichtingsdirecteuren waren in de jaren zeventig.
Ze beconcurreerden elkaar met wie de laagste verpleegprijs
had. Toen ik weg was bij de Stichting PVP schreef ik in het
Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) een column
over het eeuwige dilemma tussen ‘bestwil’ en ‘gevaar’. Daarin
pleitte ik voor het zogenaamde, door mij bedachte ‘weerwilprincipe’: dat mensen er soms recht op hebben om in een
situatie te belanden waarin een ander uitmaakt wat er met ze
gebeurt. Maar dat ze dan óók het recht houden om daar met
alle kracht tegen te protesteren zonder dat ze ‘wilsonbekwaam’
worden verklaard. Dat heb ik altijd erg bazig gevonden, want
met hun wil is niks mis, die moet alleen niet altijd de doorslag
geven. Eigenlijk iets dat bij kinderen vrij normaal wordt gevonden, maar dan toegepast op volwassenen. Op die column
kreeg ik een heel teleurgestelde, vermanende reactie van
Paul. Alsof we op hetzelfde seminarie hadden gezeten en ik bij
het weggaan alleen maar vloekte. Ik had de kerkelijke auto
riteiten tot op het bot pijn gedaan.

Arend Jan Heerma van Voss is jurist en een van de oprichters
van de Stichting PVP. Hij zat van 1981-1989 in het stichtings
bestuur, aanvankelijk als lid en later als voorzitter.

Wat vindt u van de samenwerking met de familievertrouwenspersonen?
Godzijdank is het een andere club, anders zou het veel te inge11

Op het matje bij
Paul van Ginneken
Huub Jongeneelen

werkgever, pater Poels, en vroeg hem of ik daar per 1 augustus
kon stoppen. Poels vond dat goed. Ik kreeg een opzegtermijn
van één dag. Later werd ik voorgesteld aan de directeur van
Licht en Kracht, de heer Rengeling. Paul was daarbij. Hij werd
op een onfatsoenlijke manier geconfronteerd met eisen van
Rengeling. Paul was woedend, zijn nek werd onverantwoord
dik. Het resultaat van het overleg was dat ik niet mocht komen
omdat Rengeling met meer mensen wilde overleggen voor hij
een besluit nam. Op de terugweg was Paul tot Zwolle niet in
staat een woord uit te brengen. Een paar weken later schreef
Rengeling dat hij het wel zag zitten met die Brabander. Ik
kreeg een contract dat inging op 29 augustus 1985.

De film ‘Kind Van De Zon’ draaide in het filmhuis in Breda. De
première van de film was in 1975.Ik was destijds vrijwilliger bij
de Stichting Pandora. Ik mocht na afloop van de film vragen
vanuit het publiek beantwoorden. In de zaal zat een knappe
man. Hij had een marineblauwe trui aan. Ik kende die man
omdat hij ongeveer twee jaar daarvoor een symposium had
georganiseerd. Het was een indrukwekkend symposium omdat een van de sprekers, een psychiatrisch patiënt genaamd
Jaap M., tijdens zijn spreekbeurt totaal flipte. Na afloop van de
film stelde de man in de blauwe trui de meeste vragen. Toen
het vragenkwartiertje voorbij was, stelden de man en zijn
vrouw zich aan mij voor. Zo leerde ik Paul en Rietje kennen.
Rietje nodigde mij uit om voorlichting te komen geven op de
school waar zij les gaf. Ze wilde graag een voorbereidend
gesprek bij haar thuis in Breda. Vanaf die tijd sprak ik Paul en
Rietje regelmatig en kwamen we bij elkaar op bezoek. Paul
was toen adjunct-directeur van een psychiatrisch ziekenhuis in
Leur. Ik was voor ik Paul leerde kennen al twee keer met zachte hand uit dat ziekenhuis verwijderd. Ik wilde daar de patiënten stimuleren om een patiëntenraad te instaleren. Achteraf
besef ik dat ik terecht werd verwijderd, want ik was destijds
geen tacticus. Paul was patiëntvriendelijk en rechtlijnig. Ik
weet nog dat we bij hem op bezoek waren en hij de hele avond
boos was omdat een kabelmaatschappij zonder zijn toestemming zijn voortuin overhoop had gehaald om een kabel, waar
hij niet om had gevraagd, naar zijn huis te trekken.

Ik was me van geen
kwaad bewust.
Paul heeft mij twee keer een ‘laatste’ waarschuwing gegeven.
De eerste keer omdat ik een signalering had geschreven van
vier kantjes over de wantoestanden op een afdeling van de
Grote Beek. Paul vond dat ik veel te ver was gegaan. Bovendien
stonden er in mijn brief twee taalfoutjes en te veel verwijzingen. Het was een hard gesprek en na afloop gingen we een
pilsje drinken in Utrecht. De directie van de Grote beek liet
onder andere naar aanleiding van mijn signaal een onafhankelijk onderzoek instellen. Het werd een lijvig rapport met het
gevolg dat de twee verantwoordelijke behandelaars op non
actief werden gesteld. Ondanks dit resultaat bleef Paul bij
zijn standpunt: ik had dat signaal nooit mogen schrijven. Ik
moest voortaan eerst met hem overleggen voor ik een signaal
schreef. Ik heb dat gedaan, maar schreef vanaf toen geen signalen meer. Ik schreef gewoon brieven.

Ik solliciteerde in juli 1985 bij de Stichting PVP en werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ik sprak alleen met Paul.
Hij heeft mij twee uur lang kritische vragen gesteld. Het was
een pittig gesprek. Daar had ik ook op gerekend, want ik kende Paul voldoende om te weten dat hij privé en zakelijk kon
scheiden. Ik werd aangenomen, maar zijn voorwaarde was dat
ik al per 1 augustus zou beginnen. Ik belde mijn toenmalige
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naar de behandelaar, de eerste geneeskundige en de Raad van
Bestuur. Steeds bleek dat de medewerkers van het ziekenhuis
zonder enig resultaat hun uiterste best hadden gedaan om W.E
over te plaatsen naar een instituut voor verstandelijk gehandicapten. Daarna schreef ik brieven naar de Inspectie en daarna
naar de Hoofdinspectie. Ik had nog niets bereikt en baalde als
een stekker, dus schreef ik een brief naar de verantwoordelijke
staatssecretaris. Weer niks en weer balen. Ik schreef een brief
aan de leden van de Tweede Kamer. En daar was Paul zo boos
om. Ik kreeg flink op mijn donder: nog één keer en dan…

Medewerkers Stichting PVP eind 1984. Voorste rij v.l.n.r.:
J. Legemaate (juridisch medewerker), R. de Veen (pvp ),
P. van Ginneken (directeur), A. Stoop (pvp) en T. Brandsma
(pvp). Middelste rij v.l.n.r.: J. Ytsma (pvp), K. Mellema (pvp),
F. Westenberg (pvp), N. Smit (pvp), Th. van Alphen (pvp)
en R. Berghmans (pvp). Achterste rij v.l.n.r.: A. Grootendorst
(secretaresse), S. Distelbrink (pvp), A. van Son (pvp) en
P. Manni (pvp).
De tweede keer dat ik op het matje moest komen was toen
ik een brief had geschreven naar alle leden van de Tweede
Kamer. Paul ontdekte dat toen hij tijdelijk de taken overnam
van een ontslagen hoofd. Tijdens een terugkomdag die hij
begeleidde, las ik de brief voor. De vergadering werd onmiddellijk beëindigd en ik moest op het matje komen. Ik vroeg aan
Gera, de secretaresse van Paul, om een matje, liep zijn kamer
binnen en ging op het matje staan. Paul was erg boos, hij stotterde zelfs. Ik was me van geen kwaad bewust. Ik had geen
gedragsregel geschonden. Ik had elke stap gemeld tijdens de
wegblijfdagen. We dronken na ons gesprek geen pilsje.

Ria Beckers was destijds fractievoorzitter van de Politieke
Partij Radicalen en lid van de Tweede Kamer. Zij belde mij en
vroeg om meer details. Later stuurde zij de vragen op die
zij aan de minster wilde stellen. Ik belde haar, gaf nog een tip
en Ria stuurde haar vragen naar de minister. Het uiteindelijke
resultaat was dat W.E werd overgeplaatst naar een andere instelling. Hij kreeg een veilig gemaakt appartement en mocht
tweemaal per dag onder begeleiding gaan wandelen. Ik bezocht hem en W.E. was dolgelukkig. Hij somde de geboorte
datums van onze dochters op met de daarbij behorende dagen.

Wat vooraf ging
W.E. zat al meer dan een jaar, vaak gefixeerd, in de separeer. Hij
was er al die tijd nog niet uit geweest. W.E was verstandelijk
gehandicapt en psychiatrisch. Hij was onbeheersbaar agressief
(?). Ik bezocht hem een keer per week en we deden dan spelletjes. Ik noemde een willekeurige datum en hij reageerde dan
door onmiddellijk te zeggen welke dag van de week het toen
was. Het klopte altijd. Of ik gooide een stel lucifers op zijn bed
en hij wist onmiddellijk hoeveel er lagen. W.E had nooit een
klacht. Zijn broer was zijn curator en die vertelde mij dat W.E
niet op die afdeling thuishoorde. Hij vroeg mijn hulp. Ik sprak
daar met W.E over en die reageerde positief. Hij wilde in een
huisje in een bos gaan wonen. Ik schreef in volgorde een brief

De stichting heeft enorm veel aan Paul te danken. Zijn recht
lijnig handelen was in de beginjaren noodzakelijk; in sommige
ziekenhuizen waren pvp’en niet populair. Die rechtlijnigheid
heeft hem ook de kop gekost. Steeds meer werknemers kwamen met hem in aanvaring. Ik vond het terecht dat hij wegging. Toch is hij nooit echt weg geweest. De manier waarop hij
uitvoering gaf aan de doelstellingen van de stichting en hoe
hij de gedragsregels en taakomschrijving uitwerkte, is nog
steeds de basis van de stichting.

Huub Jongeneelen was pvp van 1985 tot 2005.
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Puck Mellema,
pvp van het eerste uur
Irma de Ronde

haar heen gegooid. Ze was bijna gekookt. Hoe dom kun je
zijn? Ze is overleden. Tja, bedrijfsongeval. Geen onderzoek,
geen maatregelen. Jaren zestig. De onverschilligheid, de ontbrekende betrokkenheid, de macht… schokkend. Toen ik de
vacature van pvp zag wist ik: hier mag ik gelegitimeerd schoppen tegen het systeem en ik word er nog voor betaald ook!
Dat leek mij het ultieme genoegen. Fantastisch!

Puck Mellema was in 1982 een van de eerste acht startende
pvp’en. Ze begon haar pvp-carrière in Dennenoord Zuidlaren
en is pvp geweest tot haar VUT in 2005. Zeker in de beginjaren
stonden pvp’en als strijders op de barricade. De rol van pvp
als ‘luis in de pels’ was Puck op het lijf geschreven. Puck was
een zeer gewaardeerde collega, recht in de pvp-leer en ik heb
veel van haar geleerd. Ondanks alle wetgeving vindt ze dat er
helaas intrinsiek weinig veranderd is.

En, kwam het uit?
Ja, zeker in de beginperiode. Ik heb ervan genoten.

1 maart 2011. Voor ons interview bezoek ik Puck op haar
boerderij met grote tuin. Devi, haar deerhound, en Ziva, de
Picardische herdershond van haar vriendin, luisteren gezellig
mee.

Vertel eens iets over jullie pionierservaringen.
Wij deden ons voordeel met de ervaringen van de collega in
onze groep, Teun Brandsma, die in Ermelo als sociaal raadsman al patiënten had bijgestaan in ibs- en rm-procedures.
Wij gingen als pvp de cliënten bijstaan in het gesprek met de
rechter. In het begin hadden we veel tijd en aandacht voor
het kennismaken met officieren van justitie en rechters die
Kz-zaken (Krankzinnigenwet) in hun portefeuille hadden. Later
namen de piketadvocaten die taak over. De tijden waren toen
heel anders. Je had de Gekkenbeweging en de Gekkenkrant.
Ik vond dat fantastisch. Nu is het woord ‘gek’ kwetsend, maar
toen was het een geuzennaam en dat vind ik het nog steeds.
De tegenstellingen tussen patiënten en personeel waren heel
groot. Je wist waar je voor streed. Bijvoorbeeld in Dennenoord
in mijn eerste jaar was bedacht om te gaan homogeniseren:
patiëntengroepen samenstellen met gelijksoortige problemen en gedrag. De patiënten in de paviljoenen gingen zich
verzetten. Ze wilden bij elkaar blijven en haalden de pvp erbij.
Ik heb me als een straathoekwerkster laten ontvallen: we organiseren een sit-in in de hal van het paviljoen en blokkeren
alles. Toen ben ik op het matje geroepen door het personeel
omdat ik me schuldig maakte aan opruiende activiteiten. Ik
heb ervan genoten. In de startperiode gold heel sterk: we zijn

In 1982 trad je aan als pvp. Vertel eens iets van je voor
geschiedenis, je ervaringen vooraf met de psychiatrie en
wat je aantrok in de toen gloednieuwe functie.
Eerst heb ik zes jaar in de psychiatrie gewerkt als B-ver
pleegkundige. Daarna zes jaar de A-opleiding met kinder- en
kraamaantekening. Vervolgens de hbo-opleiding Maatschap
pelijk werk en ik ging werken als maatschappelijk werkster in
Rotterdam. Toen ik in de Volkskrant de advertentie van de
Stichting PVP zag, was het voor mij volstrekt duidelijk dat ik
de pvp-functie wilde en er was voor mij geen twijfel dat ik die
zou krijgen. Van het systeem van de psychiatrie was ik weggelopen, want ik wist dat het me nooit zou lukken de psychiatrie van binnenuit te veranderen en ik wilde niet medeschuldig
zijn. De trigger destijds was een patiënte die geregeld geïsoleerd werd en ik besloot als verpleegkundige met haar mee te
gaan in de isoleer. De collega’s rekenden mij die positiekeuze
zwaar aan: ik moest zo nodig de goede verpleegkundige zijn.
Op een dag bleek de patiënte kans gezien te hebben zich
met lucifers in de isoleer in brand te steken. Mijn collega’s had
den haar niet gecontroleerd en hadden zelfs koud water over
14
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Als je het echt goed met

gebeurt het dat je niet toegelaten wordt tot een patiënt in de
isoleer en moet wachten op een contactmoment. Als de
patiënt me wil spreken, heeft hij recht op nú. Later heb ik me
er flexibeler in opgesteld, het kan niet altijd, maar eigenlijk
doe je de cliënt tekort. Ik wilde nooit vriendjes zijn met het
personeel, ook later niet. Mijn houding was zakelijk en neutraal. Als ik al een wat vriendschappelijker contact had met
medewerkers dan was het met de ondersteunende diensten,
de mensen van de recreatie die koffie schonken. De toenma
lige directeur van Dennenoord, de heer De Olde, stond geheel
achter de pvp en dat versterkte mijn positie. Ik overlegde veel
met hem.

iemand voor hebt, ga je met
die persoon in gesprek en
moet duidelijk worden hoe
hij zijn leven vorm wil geven.
er voor de cliënten. Kennismaken met cliënten was belang
rijker dan kennismaken met personeel en directie. Bij de introductie in de instelling werden we heel gestructureerd door een
lid van de cliëntenraad langs alle patiëntengroepen geleid.
Daarna kwam de kennismaking met het personeel. Nu is dat
veelal andersom.

Om uniformiteit in werkwijze te bewerkstelligen, kregen
jullie vanaf de start voorlopige gedragsregels mee. Na een
jaar werden ze geëvalueerd en daarna definitief vastgesteld. In licht aangepaste vorm werken we er nog steeds
mee. Hoe belangrijk en bruikbaar vond je de gedragsregels
voor je werk?
Ik was ontzettend blij met de voorlopige gedragsregels. Ze
waren er en ze waren goed. De praktijk bevestigde hoe goed
overdacht ze waren. Een voorbeeld is het belang van een onafhankelijke opstelling. Tijdens koffietijd had ik in de verpleegpost – veel glas en met zicht op de huiskamer – een gesprek
gehad met de verpleging. Toen ik in de huiskamer kwam,
merkte een patiënt op: “O, je hebt zeker lekker over ons gekletst”. Je moet dus niet met het personeel gaan praten zonder de cliënt erbij en met de patiënten in je rug.

Ik lees in het jaarverslag 1981-1983 dat de pvp de nodige
tegenwerking ondervond en dat de pvp werd verweten dat
hij conflicten op de spits dreef en als een juridische olifant
door de therapeutische porseleinkast marcheerde. Wat zijn
jouw ervaringen?
In het algemeen was de houding ten opzichte van de pvp vijandig. Ik was een tegenstander en vervulde die rol van harte. Als
men vriendelijk ging doen, werd ik bijna wantrouwend: dan
deed ik mijn werk niet meer goed. Dat was anders dan nu. Zo
waren er hulpverleners die niet met me wilden praten of, als
ze gedwongen werden door de directie, weigerden relevante
informatie te geven. Met name psychologen konden op die
manier stilletjes saboteren. Wonderlijk. Verder ben ik veel
schofterige hulpverleners tegengekomen en die komen nog
steeds voor. Het gebeurde wel dat de verpleging je voor de
deur liet staan als je aanbelde bij de gesloten afdeling. Ook nu

De pijlers van het pvp-werk zijn onafhankelijkheid, partijdigheid, ontvankelijkheid en laagdrempeligheid en daarnaast heeft de pvp een lijdelijke rol (de cliënt vraagt, de pvp
draait). Wat vind jij van de pijlers en de lijdelijke rol? Blijven
ze actueel wat jou betreft of mag eraan getornd worden?
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Nee, ze staan voor mij niet ter discussie. Wat lijdelijkheid betreft, ik ben natuurlijk niet de eerste de beste jojo. Ik heb wel
een eigen mening. Als een cliënt iets wilde, was ik altijd op
zoek naar de legitimiteit ervan. Kon ik er iets van begrijpen? In
99,9% was het antwoord ja. Voorbeeld van een casus in de
0,1%-categorie: een cliënt die onder invloed van straling stond
had de wens dat het verpleegkundig team tweemaal zeven
rondjes om het paviljoen zou lopen. Dan zou de straling doorbroken worden. Zo’n verzoek zou ik niet doorspelen aan het
team, want ik kan er niets van realiteit in pakken. Dat zei ik dan
ook zo tegen de cliënt. In alle andere wensen van cliënten, die
misschien niet haalbaar waren maar enigszins te snappen,
ging ik mee.

Is er niet het gevaar van verlies van betrokkenheid en ‘goede
zorg’ als het bestwil geheel losgelaten wordt?
Nee, dat is iets heel anders! Ik wil niet dat iemand het goed
met mij voor heeft. Dat bepaal ik zelf! Als je het echt goed met
iemand voor hebt, dan ga je met de persoon in gesprek en dan
moet duidelijk worden hoe hij zijn leven vorm wil geven. Maar
het goed met iemand voor hebben, houdt meestal in: uitgaan
van jezelf en dat opleggen aan een ander. Bestwil is een egoïstisch criterium. Het gaat dan om de wil van de behandelaar
zelf en niet om de wil van de patiënt. Als je echt wilt weten hoe
het met de patiënt zit, dan laat je dat los, dan ga je helemaal
neutraal en blanco met die patiënt aan de slag. Zo’n behandelaar zou ik willen hebben.

Wat was je visie op de psychiatrie anno 1982? En wat was
je visie op de psychiatrie toen je in 2005 met pensioen ging?
Is er veel veranderd in die 23 jaar?
Mijn visie: het hele systeem deugde niet. Ik was voor sluiten,
voor ambulante kleinschalige hulp, op elke hoek van de straat
een inloophuis. Die totaalinstituties zijn voor mij altijd fout en
dat vind ik nog steeds. Was er veel veranderd na 23 jaar? Ja, op
juridisch vlak: de Bopz, de Wgbo, Wkcz, mentorschap. En in
het taalgebruik: patiënten werden bewoners, de dokter mocht
getutoyeerd worden. Maar echt, intrinsiek is er mijns inziens
niet veel veranderd. Ik vind nog steeds de machtsongelijkheid
gigantisch groot. Verpleegkundigen en behandelaars maken
uit wat er gebeurt, want de patiënt is gestoord, dus hoef je
hem niet 100% volwaardig tegemoet te treden. De patiënt
verliest het altijd en blijft het verliezen, ook met de pvp ernaast. Het bestwilprincipe viert in mijn optiek nog altijd hoogtij. Ik zie het – in tegenstelling tot in de beginjaren – gaandeweg steeds meer terugkomen in de wetgeving. Rechters en
advocaten neigen meer naar bestwil, nemen dat over van behandelaren. Dat is geen vooruitgang.

Heb je die weleens ontmoet?
Nee, nog nooit.
Heb je weleens gedacht dat een patiënt veel baat zou hebben bij een opgelegde behandeling?
Ja, maar niet als de patiënt het niet wil. Nooit onder dwang.
Als iemand het niet wil, dan laat ik het los.
En wat als iemand zijn wil niet kan bepalen en wilsonbekwaam zou zijn?
Dat moet dan nog maar bewezen worden. Voor het vaststellen
van wilsbekwaamheid is mijns inziens te weinig aandacht. De
criteria zijn onduidelijk en opgesteld vanuit de invalshoek
van de behandelaar. Een troebel geheel en een open deur. Het
belang van de behandelaar zelf en diens oordeel over iemands
wilsbekwaamheid lopen door elkaar.
Hoe sta je tegenover dwangbehandeling?
Nooit doen. Ik vraag me af hoeveel slachtoffers er vallen mét
dwangbehandeling en hoeveel er zouden vallen als je dwang17

een aantal patiënten in mijn herinnering, maar ook de heer De
Olde, toenmalig directeur van Dennenoord, heb ik gewaardeerd.

behandeling afschaft. Dat zou weleens gunstiger uit kunnen
pakken. Ik ken meer dan tien mensen die uit het leven zijn gestapt, terwijl ze goed ingesteld waren op medicatie, omdat
het leven voor hen onleefbaar was geworden met medicijnen.
Daar kraait geen haan naar. Er zijn patiënten die de werkelijkheid van het leven onleefbaar vinden. Zij creëren in hun psychose een omgeving waarin zij een goed leven hebben. Die
mensen worden met medicatie gedwongen in deze keiharde
wereld te functioneren waarin ze nooit gelukkig kunnen
worden. Dan stappen ze eruit.

Wat vind jij dat een pvp in huis moet hebben om het werk
goed te kunnen doen? En wat is in jouw ogen een goede
pvp?
Ervaring met een totaalinstituut is belangrijk. Dat mag ook
een verpleeghuis, gevangenis of instituut voor jeugdzorg zijn.
Je moet kunnen beseffen welke invloed het heeft op mensen
om 24 uur in een instituut te zijn. Anders zijn veel problemen
– de niet juridische klachten – veel moeilijker te snappen.
Verder is natuurlijk goed kunnen luisteren en analyseren belangrijk. Het loslaten van je eigen waarden en normen. Dat
houdt in zo goed mogelijk waardevrij kunnen kijken. Een goede pvp is mijns inziens in staat tot zelfreflectie en durft zich
soms kwetsbaar op te stellen. Je mag best iets van jezelf laten
zien. Bijvoorbeeld, pvp’en die cliënten van alles vragen en dan
andersom een belangstellende vraag over eigen familie of
kinderen afhouden, creëren ongewenste ongelijkwaardigheid.
Goud waard is eerlijk en oprecht zijn en geen spelletjes spelen.

En separatie?
Als je eens kritisch kijkt naar de aanleiding van isolatie: hoe
wordt er op dit moment nou nog de-escalerend opgetreden?
Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Een agressieve vrouw
van de afdeling langdurig verblijf, heel stevig postuur, staat
buiten voor de glazen deur te dreigen met een heel grote dikke
boomtak. De verpleging binnen is bang. Dan komt het afdelingshoofd. Hij gaat naar buiten en zegt tegen haar: “Maar
daar hebben we toch helemaal geen vaas voor!” Patiënte barst
in lachen uit en gooit de tak weg. Klaar. Dat zie je te weinig.
Die gave zou veel meer ontwikkeld moeten worden.

Heb je een idee voor jezelf ontwikkeld waar patiënten in de
psychiatrie echt blij van worden? Is er iets universeels wat
patiënten willen en nodig hebben?
Gewaardeerd worden. Ertoe doen.

Het doel van het vertrouwenswerk was en is de machts
ongelijkheid tussen patiënt en instelling te verkleinen door
het verlenen van rechtsbijstand aan de individuele cliënt.
Vind je dat dat is bereikt?
Op individueel niveau wel. Structureel kan ik het niet zo ontdekken.

De rol van de pvp is inmiddels wat meer opgeschoven van
vecht-pvp naar samenwerk-pvp. De pvp levert een bijdrage
aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in de vorm van
een jaarrapport dat hij met de raad van bestuur van de instelling bespreekt. Ook toont hij zich vaker bereid op verzoek een concepttekst te becommentariëren en er wordt
nu zelfs een onderzoek gedaan naar een mogelijk monitorende rol van de pvp, die inhoudt dat pvp’en bepaalde zaken checken op de gesloten afdelingen. Wat vind je van die
ontwikkeling?
Deze rol zou ik niet willen spelen. Van Paul van Ginneken
mochten we niet eens verantwoording aan de Inspectie afleggen. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de maandelijkse spreekuren van de Inspectie verdwenen toen de pvp kwam. Dat gaf
zijns inziens rolverwarring. De pvp was 100% onafhankelijk en

Wanneer zou wel bereikt worden waar jij voor stond?
Als hulpverleners open staan en altijd de bereidheid hebben,
ongeacht het resultaat, met de patiënt in gesprek te gaan op
gelijkwaardig niveau. Als ze bereid zijn om de patiënt altijd
maar weer serieus te nemen en te blijven zoeken naar een ingang om het voor de patiënt acceptabel te maken. Het streven
zou moeten zijn om met elkaar ergens uit te komen zonder het
gelijk van de een ten koste van de ander.
Aan wie denk je met warmte en waardering terug?
Ja, open deur: aan Paul van Ginneken, de man die de stichting
helemaal gemaakt heeft. Goede, integere vent. Verder blijft
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vermeed elke medeverantwoordelijkheid. Het was ondenkbaar om in de richting van kwaliteitsmedewerker op te schuiven. Je vertroebelt je positie. Geen goed idee, jaarrapporten
per instelling. Er is een landelijk jaarverslag en een landelijke
organisatie, en dat is goed genoeg. Besturen van ziekenhuizen
kunnen er mooie sier mee maken door nog een paar regels in
het eigen jaarverslag op te nemen. Dan heb je het weer mooi
op papier staan, maar in wezen verandert er niets. Ik geloof er
niet in. Als bijdragen aan de kwaliteit van het ziekenhuis een
bijwerking was van mijn klachtbehandeling, dan zie ik geen
bezwaar, maar dat zou nooit mijn doel zijn. Mijn doel was individuele klachtenbehandeling. Als pvp heb je niets met het beleid van de instelling te maken. Blijf eruit. Maar goed, heden
ten dage zie ik nog weinig verzet uit de cliëntenbeweging.
Misschien is het in navolging daarvan een logische ontwikkeling dat de pvp-rol opschuift.
Binnenkort verlaat de Stichting PVP na 29 jaar de F.C.
Dondersstraat om te verhuizen naar de Maliebaan. Welke
herinneringen roept het gebouw aan de F.C. Dondersstraat
bij je op?
Ach ja, de F.C. Dondersstraat. Mijn tweede thuis. Mooi pandje,
mooi straatje. In het begin kon je je auto nog overal en gratis
parkeren. Gewoon thuiskomen. Jammer dat ze er weggaan.
Als de stichting verhuist, wat vind je dat er dan achterge
laten moet worden? En wat mag er meegenomen worden?
Heb je tips voor het nieuwe gebouw?
Niets achterlaten. Hopelijk is er een goed archief. [Hier lachen
we allebei, omdat we beter weten.] Tips: gastvrij zijn voor
mensen uit het veld en een prettig verzorgde catering.

Irma de Ronde was van 1991 tot 1995 collega en koppelgenoot
van Puck Mellema. Koppelgenoten vervangen elkaar bij ziekte,
verlof of vertrek. Toen Irma in 2005 herintrad als pvp, heeft ze
opnieuw een paar weken met Puck meegelopen.
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Fundamenten
In gesprek met Joost Vijselaar

16 maart 2011, F.C. Dondersstraat 9. Aan de buitentrap is weinig veranderd. Hij gebruikte altijd de benedeningang en zette
zijn fiets dan in de gang. De kluis is nog gebouwd door de
Utrechtse Verzekeringsbank. Daarin bewaarde hij groente,
want het bleef er redelijk koel. Aan de voorkant was de keuken. ‘Die kastdeuren zijn er nog ingezet door mijn oom. We
hebben veel moeten opknappen, want het souterrain was
helemaal uitgewoond; er had een of andere Marokkaanse
soos in gezeten.’ Joost Vijselaar kwam hier wonen in 1982. Hij
was 25 en ging in Utrecht studeren. Hij huurde aanvankelijk
alleen en later samen met zijn vriendin het hele souterrain.
‘Boven zaten aanvankelijk alleen Paul van Ginneken, Johan
Legemaate en een secretaresse. We hoorden ze praten aan de
telefoon – de intonatie, we konden het niet verstaan – en we
hoorden Paul af en toe zijn pijp uitslaan. Paul maakte hele
lange dagen, kwam vroeg binnen en ging lang door. Ik herinner me vooral zijn voetstappen om half twee ’s nachts. Dan
ging ik met een bezwaard gemoed naar bed en dacht: ik moet
eigenlijk doorwerken, want hierboven zijn ze nog steeds bezig. Verder had ik destijds niet veel met Paul van Ginneken te
maken, hij was gewoon mijn huisbaas. Een keurige huisbaas
die alles contractueel heel netjes regelde. Op een gegeven
moment kondigde hij aan dat de Stichting PVP de ruimte in
het souterrain zelf nodig had. Begin 1989 zijn we verhuisd.
In de jaren negentig is Paul overigens een goede, bevriende
collega van me geworden bij het Trimbos instituut.’

Schroeder van der Kolk was hoogleraar anatomie en fysiologie
aan de universiteit van Utrecht en stond als psychiater aan de
wieg van de hervorming van de krankzinnigenzorg en de eerste Krankzinnigenwet van 1841.

Joost Vijselaar is tegenwoordig bijzonder hoogleraar in de
geschiedenis van de psychiatrie. In 2010 verscheen zijn studie
Het Gesticht - enkele reis of retour, een analyse van de lotgevallen van psychiatrische patiënten en de sociale mechanismen rond opname, verblijf en ontslag tussen 1890 en 1950. Op
het moment onderzoekt hij de rol van J.L.C. Schroeder van
der Kolk bij het ontstaan van de psychiatrie in Nederland.

Schroeder van der Kolk was de eerste inspecteur, samen met
de betrokken ambtenaar van Binnenlandse Zaken, Feith. Zij
bezochten met grote regelmaat de twaalf instellingen die
Nederland destijds telde. Er waren nog geen vijfduizend
patiënten. Het was nog zo klein dat de klachten direct bij hen
kwamen. Je kon dus vermoeden dat patiënten tamelijk eenvoudig toegang hadden tot degenen die hun belangen moes-

‘Als je over dertig jaar terugkijkt op de ontwikkeling van
de psychiatrie in de twintigste eeuw, is de opkomst van de
mondige patiënt vanaf de jaren zeventig een van de meest
wezenlijke ontwikkelingen. Ik denk zelfs dat de ggz daarin de
gewone gezondheidszorg is voorgegaan. In ieder geval met
het soort strijdbaarheid en principiële stellingname ten voordele van de patiënt. De periode die ik beschrijf in ‘Het Gesticht’
loopt tot 1950, omdat er daarna een aantal dingen fundamenteel verandert. Er wordt dan met patiënten nadrukkelijker een
dialoog aangegaan. Voor 1950 waren patiënten slecht benaderbaar, waardoor opkomen voor het eigen recht nauwelijks
aan de orde was. Met de meeste mensen die werden opgenomen in een inrichting viel moeilijk of niet te praten. Ouderen
met dementie waren gedesoriënteerd, mensen met schizofrenie waren in de ban van hun waan, mensen met neurologische
aandoeningen hadden een spraakgebrek, manici hadden last
van ‘woordenvloed’ en mensen met depressie spraken juist
niet. Bovendien zagen artsen de klachten van patiënten veelal
als een symptoom van hun ziekte. De klachten die er wel door
kwamen, per brief aan de koning bijvoorbeeld, kwamen terecht bij de Inspectie.

20

ten bewaken, en dat was de taak van de Inspectie. Maar tussen
de twee wereldoorlogen waren er al meer dan 25.000 patiënten op hoogstens vijf inspecteurs. Op een gegeven moment
hield het gewoon op en beperkte de Inspectie zich tot de grote
lijnen. Je kunt je ook een ontwikkeling voorstellen waarin de
Stichting PVP niet was ontstaan omdat de Inspectie dat als
taak had gezien. Daar zou eens onderzoek naar gedaan moeten worden. De Inspectie bestond natuurlijk uit artsen en die
identificeerden zich toch met de behandelaar. Dat is ze niet
kwalijk te nemen en ze zullen hun werk integer hebben gedaan, maar ze hadden nu eenmaal het perspectief van medisch
specialisten die een behandeling beoordelen – misschien niet
helemaal de natuurlijke habitus om zich te vereenzelvigen met
de positie van de patiënt.

mordicus tegen. Hij komt op voor verbetering van de zorg,
voor de positieverbetering van de patiënt en voor het oprichten van geneeskundige gestichten met de intentie tot genezen – eindelijk worden patiënten behandeld onder verantwoordelijkheid van een arts. Maar als je kijkt naar zijn
opstelling ten aanzien van de rechtspositie – die toen nog
geen begrip was, natuurlijk – dan ontneemt hij patiënten allerlei dingen. Hij is er heel erg op tegen dat een patiënt beroep
op een rechter zou kunnen doen. En hij is tegen het horen van
patiënten, daar is hij heel rigide in. Vanuit ons hedendaags
perspectief ontneem je mensen dan de mogelijkheid om hun
positie aan de orde te stellen.
Schroeder van der Kolk vindt dat er beslist geen rechter bij de
opnameprocedure betrokken mag worden. Hij wil vooral voorkomen dat gezonde mensen onder de dekmantel van krankzinnigheid in een inrichting terechtkomen, dat er misbruik
wordt gemaakt van de psychiatrie om mensen op te bergen.
Dat is zijn grootste zorg. Hij zegt: als inrichtingen genees
kundig goed in elkaar zitten dan kan dat ook niet gebeuren,
dan heb je zoveel dokters die zien dat iemand niet gek is. Je
hoort de dokters als het ware zeggen: een krankzinnige is
iemand bij wie het vrije gebruik van zijn verstand niet meer
aan de orde is. Hij is handelingsonbekwaam en dan kun je hem
bij wijze van spreken zonder rechterlijke uitspraak aan dwang
onderwerpen. De positie van de juristen is een hele andere.
Zij zeggen: iemand mag krankzinnig zijn, het blijft iemand
waaraan je bij opname de vrijheid ontneemt. In een inrichting
wordt iemand bovendien handelingsonbekwaam. Het voorstel van Schroeder van der Kolk om de rechter buiten de opnameprocedure te laten, wordt door Justitie dan ook tot de
grond toe afgebroken. Justitie zegt: dat kan in Nederland niet.
In Nederland wordt de individuele vrijheid gewaarborgd en
mag alleen de rechter oordelen over de vraag of iemand onder

Het was onbestaanbaar
in de Nederlandse rechTstraditie dat iemand
naar een inrichting werd
gebracht zonder dat daar
de rechter aan te pas kwam.
Ik ben nu het ontstaan van de eerste Krankzinnigenwet aan
het bestuderen. De discussie over die wet speelt van 1838 tot
1841. Een van de heikele kwesties is of de patiënt gehoord
mag worden en of hij recht van beroep heeft. Schroeder van
der Kolk, de grote inspirator van de Krankzinnigenwet, is daar
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Iedereen is geneigd om met een hedendaags oordeel naar de
historie te kijken, om een oordeel te willen vellen. Je moet dat
oordeel juist terzijde zetten en kijken of je het oordeel van destijds kunt begrijpen binnen zijn eigen context. De historicus
heeft in dat opzicht wel wat van de advocaat. Een advocaat
moet zich ook gewoon het standpunt van een gruwelijk
misdadiger eigen kunnen maken zonder dat hij zijn eigen afkeer van de daad een rol laat spelen bij het verdedigen van de
betrokkene. Dat vraagt om een onthechting ten opzichte van
je eigen oordeel die je als historicus ook moet hebben. Ik probeer mijn studenten dat altijd bij te brengen, ben daar bijna
net zo streng in als Paul van Ginneken. Als historici waarderend of afkeurend gaan schrijven over historische fenomenen,
vind ik dat ze hun vak niet goed verstaan.’

dwang naar een inrichting kan worden gebracht en onder
dwang kan worden behandeld. Dat mag niet zonder rechterlijke uitspraak. Op dit punt verliest Schroeder, maar hij wint op
het punt van het niet-horen van de patiënt. De minister is het
met hem eens dat dit geen juridische maar een medische
kwestie is. Dus het klachtrecht, dat wel in de Franse wet zat
die als voorbeeld diende voor de eerste Krankzinnigenwet, zat
niet in de Nederlandse wet.
Vroeger is door historici wel gezegd dat de Nederlandse
Krankzinnigenwet conservatief is, want het is de rechter en
niet de medicus die beslist. Hoezo conservatief? Waar meten
we dat aan af? Je kunt ook zeggen dat in Nederland de individuele vrijheid door de bemoeienis van de rechter beter is
gewaarborgd. Het is heel moeilijk om daar het etiket progressief of conservatief op te plakken. Wat mijn voorkeur heeft?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben historicus en het is niet mijn
taak om daar een waarderende uitspraak in te doen. Het gaat
mij erom boven tafel te halen wat destijds de argumenten
voor en tegen waren. Om de principiële argumentatie bloot
te leggen en te verklaren waarom in Nederland uiteindelijk
deze keuze wordt gemaakt. Het was onbestaanbaar in de
Nederlandse rechtstraditie dat iemand naar een inrichting
werd gebracht zonder dat daar de rechter aan te pas kwam. En
als ik zo hoor wat er over tafel gaat in de discussies tussen VWS
en Justitie over de nieuwe Wet verplichte zorg, tekent zich
daar precies dezelfde cyclus af met dezelfde argumenten.

Joost Vijselaar is historicus en museoloog. Naast zijn functie bij
de Universiteit Utrecht als senior wetenschappelijk medewerker
is hij verbonden aan het Trimbos Instituut. Hij was medeoprichter
en adviseur van Het Dolhuys, het museum van de psychiatrie in
Haarlem.
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Dit tegeltableau bevindt zich in de hal van F.C. Dondersstraat 9.
Op het tableau is de oorspronkelijke gevel van het pand nog
te zien. De F.C. Dondersstraat komt voor het eerst voor in de
adresboeken van de gemeente Utrecht in 1898. Bewoner van
nummer 9 is dan A. Herkerath, hoofdambtenaar van de HIJSM,
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. In 1906 woont
D. van Nievelt, oud-directeur der directe belastingen, in het
pand en van 1921 tot 1930 J.H.A.M. Warndorff, arts.

van het twintigjarig bestaan van de bank. In april 1953 legt
oud-directeur Meloen de eerste steen voor het nieuwe gebouw
van de bank op F.C. Dondersstraat nummer 1. Waarschijnlijk
is de bank enkele jaren gevestigd op beide adressen. De UVB
is later overgenomen door Nieuwe Hollandsche Lloyd en
uiteindelijk opgegaan in Reaal Verzekeringen.
Rond 1968 vestigt de Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse
Werknemers zich op nummer 9. De stichting verandert in 1973
haar naam in Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse
Werknemers. In 1974 fuseert ze met twee andere stichtingen tot
het Nederlands Centrum Buitenlanders. Het NCB beschikt over
drie panden in de F.C. Dondersstraat: nummer 9, 17a en 23.
In 1981 verhuist het NCB naar de Oudenoord. Op F.C.
Dondersstraat 9 vestigt zich dan de kersverse Stichting PVP.

Vanaf 1931 is F.C. Dondersstraat 9 het kantoor van de N.V.
Utrechtsche Verzekeringsbank. De directeur van de bank,
C.J. Meloen, en de incasseerder, H.J. Kuipers, staan ook enkele
jaren op het adres ingeschreven. De bank is opgericht in 1923,
verkoopt levens- en volksverzekeringen en heeft een afdeling
spaarkassen. In de jaren dertig wordt het bankkantoor voorzien
van een moderne gevel, te zien op een foto uit 1936-1938
(zwart-witfoto). In 1943 schenkt het bankpersoneel het
tegeltableau (kleurenfoto), vermoedelijk ter gelegenheid
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Via het biljart
naar het Europese Hof
Huub Jongeneelen

de mij dat hij thuis door buurtjongens werd gepest en bedreigd. Ik mocht zijn dossier niet inzien, maar hij wilde wel dat
ik hem bijstond als de rechter kwam. Hij wilde absoluut geen
bijstand van een advocaat, want die hadden ervoor gezorgd
dat hij gedwongen was opgenomen.

Bij thuiskomst van een welverdiende vakantie in het verre
Indonesië en nadat ik onze kleinkinderen uit mijn nek had
geplukt, ging ik de stapel post sorteren. Tot mijn verbazing
zat er een brief bij met het logo van de Stichting PVP. In
de brief stond dat de stichting ging verhuizen en of ik een verhaal wilde schrijven. Mijn verhaal moest gaan over mijn be
levenissen bij het Europese Hof. Mijn belevenissen bij het
Europese Hof stammen uit de vorige eeuw. Ik moest diep in
mijn geheugen duiken. Eerst zag ik het niet zitten, want was
dit een van mijn hoogtepunten als pvp? Ik vind van niet. Nadat
ik er met Nannie Flim over had gesproken, zag ik het toch wel
zitten.

De volgende dag was de zitting in de spreekkamer van de afdeling. De rechter was uiterst vriendelijk en probeerde vergeefs contact te krijgen met W. W. zei alleen dat hij naar huis
wilde. De psychiater vond dat de rm afgegeven moest worden
omdat hij niet de gelegenheid had gehad om met W. te praten.
Hij vond het vreemd dat het mij wel gelukt was. Ik reageerde
daarop door te vragen, of hij kon biljarten. Neen dus. Het gevaarcriterium was erg vaag. W. woonde in een dorpje en had
geen sociale contacten. De psychiater vertelde dat W. gedwongen was opgenomen omdat hij de buurt terroriseerde.
De politie had hem in de cel gezet. W. was daarop zo kwaad
geworden dat hij besloot voortaan te zwijgen. Uiteindelijk
werd hij gedwongen opgenomen. Mijn reactie was dat uit het
verhaal van de politie noch uit de observaties in het ziekenhuis
af te leiden was dat W. psychiatrisch ziek zou zijn. Ook was er
geen sprake van een actueel gevaarcriterium. Ik lulde maar
wat. Mijn stelling was dat W. een aparte man was die door
de buurt werd gepest en daarop had gereageerd. Ik beargumenteerde dat de rechter bij de politie na moest gaan of
W. degene was die gevaarlijk was geweest, of dat hij door de
dorpsgenoten werd getreiterd. Met tegenzin schortte de rechter zijn besluit op. Hij zou bij de politie informeren wat er precies was gebeurd. De andere dag belde de rechter mij met de
mededeling dat hij had besloten de rm af te geven. Ik vroeg
hem wat de politie had verteld, waarop hij een vage reactie
gaf. Ik protesteerde omdat hij al een besluit genomen had zonder dat W. en/of diens raadsman (ik dus) op de door de politie
gegeven informatie had kunnen reageren.

Van 1985 tot 1988 was ik tewerkgesteld in psychiatrisch ziekenhuis Licht en Kracht in Assen. Op de opnameafdeling verbleef W. Hij zei nooit een woord. Ik bezocht die afdeling een
paar keer per week en ging weleens naast hem zitten. Op een
keer toen bijna alle patiënten naar de therapie waren, vroeg ik
hem of hij een potje met mij wilde biljarten. Tot mijn verbazing
zei hij ja. Tijdens het biljarten praatten we vooral over zijn
caramboles en mijn missers. Iedere keer als ik op de afdeling
kwam en ik even tijd had, speelden we een potje biljart. Ik verloor altijd en waarschijnlijk stimuleerde hem dat om met mij te
gaan praten. Hij vertelde dat hij onterecht was opgenomen.
Hij wachtte geduldig tot hij naar huis mocht. Hij was kwaad op
alles en iedereen en daarom weigerde hij te praten. Hij wilde
er niet dieper op ingaan.
W. belde op een voor mij erg ongunstig moment. Zijn tijd zat
erop en toch mocht hij niet naar huis. Ik moest onmiddellijk
komen. Wat bleek? De behandelaar had verlenging van de rm
aangevraagd. W. was woedend. Die bandieten hielden hem
onterecht vast. Ik hoorde van de psychiater dat de rechter de
andere dag over de rm-verlenging kwam oordelen. W. vertel24
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’s Avonds bestudeerden we de pleitnota nog een keer. Er werd
geschrapt en aangepast en we bespraken de te volgen tactiek,
wat inhield dat we een keuze maakten welke kleren Gerda tijdens de zitting zou dragen. We kozen voor een felgroen strak
rokje met jasje: een deux pièces. Die kleding zou haar warme,
mooie stem extra accentueren. We gingen laat naar bed. Om
roddels te voorkomen, sliepen we apart. Ik kon moeilijk de
slaap vatten. Ik had namelijk geen stropdas bij me en ik zou
wel erg uit de toon vallen als Gerda haar deux pièces aandeed.

Ik heb na de zitting niet meer met W. gebiljart omdat hij werd
overgeplaatst naar een afdeling waar geen biljart stond. Ik
vond dat wel jammer. W. kreeg vrijheden en ging vaak en ver
wandelen. Hij was nog steeds boos op iedereen, maar vooral
op de psychiater. W. gaf me toestemming om Gerda Later de
beslissing te laten bestuderen en na te gaan of er een redelijke
kans was dat de Hoge Raad de uitspraak van de rechter nietig
zou verklaren. Hierna had ik regelmatig contact met Gerda.
Gerda wil altijd het naadje van de kous weten. Gerda legde de
casus voor aan de Hoge Raad. Helaas was de uitspraak van de
Hoge Raad negatief. Gerda was teleurgesteld. Zij vond dat de
casus voorgelegd moest worden bij het Europese Hof. Dat was
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de heer W. moest dat
goedvinden. Gelukkig had ik nog steeds een goed contact met
hem. Hij kwam elke week precies op dezelfde tijd een bakje
koffie bij me drinken en gaf dan mijn planten te veel water. Hij
vertelde nooit veel, maar wel dat hij iedereen klootzakken
vond. Toen ik hem vroeg of hij het goed vond dat we de rm
lieten toetsen door het Europese Hof, antwoordde hij neen,
want alle geleerde klootzakken waren immers tegen hem. Ik
vroeg hem om er toch nog over na te denken, omdat het niet
alleen om zijn belang ging. Dat het ook in het belang was van
anderen. De volgende dag belde hij en zei dat we door konden
gaan. Ik moest wel beloven dat hij er niets van zou merken.
Gerda heeft de casus voorgelegd aan het Europese Hof. Een
hele tijd later – en na de noodzakelijke procedurele tussenstappen – belde Gerda dat er een openbare zitting was gepland. Ik werkte intussen in Eindhoven. Ik belde W. om hem
dat te vertellen. W. zei alleen maar: “We hadden toch een afspraak?”

Aan mij was niets gevraagd
en dat vond ik prima.
Na het ontbijt gingen we naar het gebouw van het Europese
Hof. We werden ontvangen door een corpulente deftige dame
met veel blinkende halskettingen. Zij was ambtenaar bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar taak was om ons uit
te leggen wat wel en niet hoort in de rechtszaal. We kregen
alle twee een pasje en ik kreeg een stropdas. Ik had wel een
probleem, want hoe moest ik patiëntenvertrouwenspersoon
vertalen in het Engels? Ik was geen advocaat, maar wat was ik
wel? Uiteindelijk zei ik dat ik een confidential counselor was.
Wij werden naar een wachtkamer gebracht. Even later kwam
een oude man zich aan ons voorstellen. Hij was de Finse rechter die de zitting zou voorzitten. Hij was heel aardig en vast en
zeker een superopa. Wat hij te vertellen had, ging aan mij
voorbij, want ik zat nog steeds te twijfelen: confidential counselor? Het klonk veel te deftig. Na een kwartier vertrok de
rechter en mochten wij de zittingszaal in.

Gerda en ik spraken af dat we de dag voor de zitting samen
naar Straatsburg zouden rijden. Ze pikte me op bij het station
in Boxmeer. Op weg naar Straatsburg las ik wat Gerda op papier had gezet. Het was een lijvige pleitnota in het Engels. Ik
snapte er maar weinig van, maar omdat Gerda rijkelijk op
snoep trakteerde vond ik alles goed. Mijn opmerkingen in de
marge bespraken we tijdens een heerlijk diner. Gerda en ik zijn
beide breedsprakig en extravert. We bespraken de toen actuele wereldproblemen en in theorie konden wij die eenvoudig
oplossen. En we wisten precies hoe de psychiatrie moest worden omgetoverd tot het eldorado van de gezondheidszorg.

De zaal zat helemaal vol met vooral jonge mensen. Het waren
duidelijk studenten. Achter in de zaal zat een tiental journalisten. Toen pas besefte ik dat ik vergeten was te gaan plassen.
De kettingendame wees ons waar we moesten zitten. Gerda
zat op een verhoging die niet erg groot was. Ik zat naast haar,
maar gelukkig niet op een verhoging. Dertien verklede, zeer
oude mannen kwamen binnen. De Finse voorzitter was een
van de jongste. Het was een rare optocht. Sommige rechters
liepen vlot naar hun zetel, maar de meesten schuifelden naar
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ook geen civiele procedure starten om te proberen om meer
schadevergoeding te krijgen.

hun plaats. Ze kwamen uit dertien verschillende landen en
hadden verschillende toga’s aan. Bij een rechter hingen er van
die gordijnenkwastjes aan zijn schouders. Toen de zitting begon zag ik dat Gerda steeds een beetje naar achteren schoof.
Shit, dacht ik, dadelijk kukelt ze nog van die verhoging! Gerda
was geconcentreerd aan het luisteren wat de tegenpartij te
vertellen had. Zij was de enige in de zaal gekleed in een felkleurig deux pièces. Maar het ergste was wel dat haar deux
pièces vol kreukels zat. Het was echt geen gezicht. Gerda had
nylons met naad aan en daarboven hing het groene vod. In de
rechternylon zat een spannende ladder. Ik zat met stijgende
verbazing de rechters te observeren. Twee rechters vielen na
vijf minuten in slaap. Anderen zaten voortdurend glimlachend
naar ons te knikken. De meesten keken om de minuut op hun
horloge. Na een poos kreeg Gerda de gelegenheid om haar
pleitnota voor te lezen. Ze ging staan en haar stoel schoof
weer een stukje naar de afgrond. Haar prachtige stem was
waarschijnlijk de aanleiding dat nog een rechter in slaap viel. Ik
vond het jammer dat geen rechter hardop begon te snurken.
Toen de stoel van Gerda precies op de rand van de verhoging
stond, ben ik opgestaan en schoof de stoel naar voren. Terwijl
ik dat deed, keek ik niet op of om. Toen ik weer zat zag ik dat ik
de slapende rechters niet had gewekt. Toen Gerda klaar was
met haar betoog vroeg de Finse voorzitter niet om een toelichting. Hij knikte alleen vriendelijk. Wel maakte hij de slapende rechters wakker met de vraag of zij wel wat te vragen hadden. Maar neen hoor, de zitting werd gesloten en de rechters
verlieten, sommigen strompelend, in colonne het veld. Aan
mij was niets gevraagd en dat vond ik prima. Na afloop kregen
we complimenten van de statige dame en mochten we nog
even op audiëntie komen bij de vriendelijke Finse rechter.

Voor de duidelijkheid
Ik hield de rechter wiens handelswijze werd getoetst door het
Europese Hof voortdurend op de hoogte, op zijn eigen verzoek. Niet de persoon van de rechter stond ter discussie. De
rechter was erg betrokken bij cliënten. Toen een Vietnamese
vluchtelinge die geen woord Nederlands of Engels sprak gedwongen was opgenomen, moest er een tolk besteld worden.
Die kon niet eerder komen dan op een zaterdag. Ik sprak met
de rechter af dat wanneer de afdeling mij zou melden dat de
tolk gearriveerd was, ik hem op zou halen bij zijn volkstuin. De
rechter had schone schoenen en schone kleren op mijn kamer
gelegd. Toen ik de rechter had opgehaald en hij zich had omgekleed, gingen we naar de afdeling. Helaas kreeg de vluchtelinge wel een ibs.
Tot slot
De nadruk van de stichting ligt op het juridische aspect van het
werk van een pvp. De examens en proefwerken die de pio’s
voorgeschoteld krijgen zijn onnodig, omdat specifieke juridische kennis niet zo belangrijk is. Ik weet zeker dat ik, ondanks
mijn vele juridische procedures, nooit zou slagen voor dat
examen. Een pvp met contactuele vaardigheden zal door een
patiënt eerder worden vertrouwd dan een pvp zonder die
vaardigheid. De simpele conclusie is dat een pvp die er in
slaagt het vertrouwen van een patiënt te winnen, veel voor die
patiënt kan betekenen. Ik schreef bijna nooit pleitnota’s. Ik
reageerde tijdens procedures adequaat op hetgeen een behandelaar te vertellen had. En dat had effect. Met andere
woorden, als een pvp creatieve en contactuele vaardigheden
heeft, is dat een effectievere manier om de in het oprichtingsconvenant genoemde doelstellingen van de stichting te realiseren. Ik hoop dat de stichting naast de twee hoofden twee
fulltime coachen aanstelt met veel ervaring in het veld.

Maanden na de zitting belde Gerda dat ‘we’ hadden gewonnen. W. kreeg een schadevergoeding van vijftienduizend gulden. Ik was intussen overgeplaatst naar De Grote Beek in
Eindhoven en op een zaterdag reed ik naar het huis van W.
Hij was inmiddels ontslagen. Ik kreeg koffie uit een vervuilde
beker en toen ik hem verteld had wat de uitspraak was, vroeg
hij: ”En hebben andere mensen ook iets aan de uitspraak,
want daar was het jou toch om te doen?” Ik antwoordde bevestigend. Zijn reactie op het goede nieuws vergeet ik nooit:
“Ik heb er niks aan. Want ze pesten mij nog steeds”. W. wilde

Huub Jongeneelen was pvp van 29 augustus 1985 tot
1 april 2005. Hij nodigt lezers die het niet met de essentie
van zijn betoog eens zijn uit om te reageren via
www.huublultuitzijnnek.nl.
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Leintje van Bemmelen,
pvp van de samenwerking
Arianne de Geus

Vooral het rollenspel waarin je attitude als pvp werd getest,
met als grote vraag of je wel onvoorwaardelijk achter de
patiënt bleef staan, maakte grote indruk op me. Ik kreeg een
casus waarin een patiënt tegen zijn zin zou worden overgeplaatst. Nou, daar had ik geen moeite mee gezien de ervaring
die ik daarmee had. Ik wist Paul van Ginneken, die een hele
lastige en hardnekkige psychiater speelde, te overtuigen dat
hij de patiënt niet zomaar zonder diens toestemming kon
overplaatsen. Hij vond me uitstekend geschikt als pvp en ik
ging door naar de volgende ronde. Eigenlijk mocht hij het niet
vragen, zei Paul, maar hoe ging ik dat doen als ik moest rouleren na drie tot vijf jaar? Zou mijn partner dan meegaan?
En ging dat wel, met mijn jonge kind? Ik hoefde niet te antwoorden, maar een moeder als pvp, dat was toch een heel
experiment. Natuurlijk gaf ik toch antwoord, want ik wilde
heel graag pvp worden. Ik werd aangenomen en tot mijn trots
noemde Paul me een ‘prototype van een pvp’. Hij was geen
vleier, dus ik beschouw het echt als een compliment. Hij is zelfs
naar mijn bul-uitreiking gekomen een paar weken later. Hij
glunderde alsof hij mijn vader was. Ja, hij kon een vadertype
zijn, zowel een hele strenge als een trotse.

Arianne de Geus interviewde Leintje van Bemmelen op 14 februari 2011 in Reinier van Arkel, de instelling waar Leintje tot
het najaar van 2010 pvp was.
‘Toen ik de advertentie las voor de functie pvp had ik het
gevoel dat die op mijn lijf geschreven was. Ze vroegen ervaring
in de psychiatrie en die had ik, want ik was B-verpleegkundige
geweest. Ik was eigenlijk voor de lol verder aan het studeren,
organisatie- en sociale psychologie, maar ik wilde ook wel
eens proberen te solliciteren. In mijn werk als verpleegkundige
had ik dingen meegemaakt die het voor mij gemakkelijk te
begrijpen maakten waarom een functie als pvp er moest zijn.
De juridische kant van de zaak sprak mij ook aan. Mijn opa was
professor in de rechten en de criminologie. De fascinatie daarvoor zat er bij mij al van jongs af aan in.
Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige (die deed ik grappig genoeg hier, op het Reinier van Arkel) kreeg ik heel goede
beoordelingen, onder andere omdat ik ‘zo dicht bij de patiënten stond’. Dat betekende ook dat ik voor patiënten opkwam
en daar had men wat meer moeite mee. Ik herinner me dat
ik werkte op een afdeling voor langverblijf en dat daar een
nieuwe dagkliniek zou komen. De patiëntengroep werd opgedeeld in twee groepen, waarvan een groep aardig zelfredzaam
was. Die zou dan in de stad mogen blijven wonen. De groep
die meer afhankelijk was van zorg zou op het bosrijke terrein
gaan wonen, maar de meesten wilden dat echt niet! Dat gaf
veel onrust en beroering bij het personeel, dat zich vooral zorgen maakte over hun baan. Ik behoorde tot de groep kritische
verpleegkundigen die de belangen van de patiënten voorop
stelde. In die tijd, in 1979, heb ik daarom ontslag genomen.

In de beginperiode dat ik op de F.C. Dondersstraat kwam,
hing er een heerlijk sfeertje van bevlogen mensen. Er waren
nog niet zoveel pvp’en, wat de familiesfeer versterkte. Ik begon in een zogeheten couveusegroep van negen beginnende
pvp’en. Die couveusegroep werd door Paul van Ginneken gedurende een halfjaar, een dag per week, eigenhandig gesocialiseerd. We werden recht in de leer opgevoed. Om Paul te
overtuigen had je formele, rationele argumenten nodig; met
emotionele motieven kwam je niet ver. Je had je als pvp ook
strikt te houden aan de gedragsregels. De casussen werden
helemaal uitgeplozen om te bekijken of er niet teveel naar
links of naar rechts was afgeweken. Kwamen bepaalde acties

In oktober 1988 kwam ik voor het eerst in de F.C. Dondersstraat:
voor een sollicitatiegesprek. De sfeer was overdonderend.
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Leintje van Bemmelen tijdens een kanotocht op 26 juni 2010. De foto werd gemaakt door collega-pvp Caroliena van den Bos.

ten voor de positie van de pvp en voerden processen voor de
rechtspositie van de patiënt. Ik herinner me dat er een kort geding werd gevoerd voor een vrouw die soms wel maanden
aaneen in de separeer zat. Als pvp was je dan supertrots dat je
samen met de advocaat het geding won!

of standpunten niet overeen met Pauls visie, dan werd je weer
op het rechte spoor gezet. Het hele gebouw ademde de sfeer
van de bemoeienis van de directeur, die tot de kleur van de
koffiekopjes de regie voerde. De stichting was zijn geesteskind
en hij stond er voor dat het allemaal gebeurde zoals hij het
bedoeld had. Onderling heerste er een enorm leuke, vrolijke
en jonge sfeer. Ik ben met de gemiddelde leeftijd meegegroeid. Toen ik kwam was ik 33 en de meeste pvp’en waren van
mijn leeftijd. Dat is heel lang zo gebleven. Zelfs de mensen die
begonnen in 2010 waren gemiddeld even oud als ik.

Ja, ik voelde me prettig bij de rol die de pvp toen speelde.
Trouwens, later voelde ik me nog steeds goed bij die rol.
Eigenlijk ben ik door de jaren heen met de ontwikkeling van de
stichting meegegroeid. Die leek parallel aan mijn persoonlijke
ontwikkeling te lopen. Zo was ik samen met een collega de
eerste werkende moeder bij de stichting. Een pvp met een
kind was een unicum en een privéomstandigheid. Daar moest
het werk geen last van hebben, aldus de opvatting van Paul
van Ginneken. Dus werkte ik 40 uur in de week en daarbij gold:
vooral niet klagen of laten merken dat je kinderen hebt.
De eerste vijf jaar heb ik heel hard gewerkt. Toen raakte ik
opnieuw zwanger. Ik kon ouderschapsverlof nemen, wat toen
nieuw was. Dat hield in dat ik gedurende een halfjaar 20 uur in
de week inleverde en daarmee ook de helft van mijn salaris.
Ik werkte destijds in Wolfheze, een grote instelling die onmo-

In de kelder van de F.C. Dondersstraat werden terugkom
dagen gehouden. Je had twee maandaggroepen en twee vrijdaggroepen. De maandaggroep was voor de serieuze mensen
die na afloop gewoon naar huis wilden. Maar de vrijdag
groepen – niet voor niets aan het einde van de week –
spuiden alles wat er zich in die week had afgespeeld, met heftige discussies die daarna gewoon doorgingen in de kroeg.
Ja, ik zat bij voorkeur in de vrijdaggroep. Het was een bevlogen
periode, een tijd waarin nog veel bevochten moest worden.
Mede daardoor was het een heel strijdvaardige club. We voch29

stichting. De vraag is of het beeld dat men in Utrecht heeft van
wat een pvp moet kunnen, wel overeenkomt met wat de praktijk vraagt.

gelijk in 20 uur kon worden bediend. Harry Manders kwam
toen één dag in de week vervangen. Dat was in die tijd vloeken
in de kerk van Paul van Ginneken: twee pvp’en in één ziekenhuis! Daar zou iedereen van in de war raken. Maar Harry en ik
besteedden een deel van mijn vrije woensdag aan overleg. Wij
waren trots op dit experiment en hebben er zelfs een verslag
over geschreven. Nadat mijn zoon geboren was, kwam Paul
van Ginneken met een zorgvuldig uitgekozen prentenboek op
kraamvisite. Vol vertedering zat hij met de kleine baby op
schoot, ontroerd. Kraamvisites was hij dol op, zou hij niet
gauw overslaan.

Ik ben er een voorstander van de werkelijkheid als norm te
nemen en om wat er in de praktijk gebeurt, te vertalen naar
die norm. Zeg niet ‘je moet gemiddeld zeshonderd klachten
per jaar hebben’, maar raak in gesprek, want er zijn honderdduizend factoren die een rol spelen bij de aantallen vragen en
klachten. Zeg niet ‘je moet tien signalen produceren’, maar
kijk naar waar iemand werkt en práát erover. Erover praten
maakt een norm duidelijk. Dat is een van de redenen waarom
ik teamvorming een goede zaak vind. Teamgenoten kunnen
elkaar kritisch inspireren en veel van elkaar leren. Een team is
een goede tegenhanger van het solistisch werken waarin je al
snel te veel van jezelf vergt of juist blinde vlekken ontwikkelt.
Een team moet echter groeien. Het moet door alle fases van
het teamvormingsproces heen . Als daar hobbels in zijn, moet
dat goed begeleid worden. Een belangrijke taak voor de hoofden. Voor de rest moet je het de tijd gunnen en zorgen voor
goede verbindingen met het landelijk bureau en tussen de
teams onderling. Dan ontstaan er geen eilandjes en blijf je
als organisatie een eenheid vormen. Ik ben heel optimistisch
gestemd over al deze ontwikkelingen!

Ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden om met collega’s
samen te werken en om nieuwe collega’s wegwijs te maken
in het vak. Toen ik begon als pvp werd je na één dag op de
stichting en één dag inwerken in de instelling het veld in gestuurd met een scholingsmap onder de arm. Dat heeft zich
ontwikkeld via meerdere dagen op de stichting naar een jaar
pittige scholing en mentorschap. De afgelopen tien jaar ben ik
steeds betrokken geweest bij het opleiden van nieuwe collega’s. Ik heb veel geluk gehad met de mensen die ik ging begeleiden. Want ja, je krijgt ze binnen met een hele rugzak vol
bagage, het zijn geen mensen van 16 jaar. Als mentor help je
ze om de kwaliteiten die in die rugzak zitten zo snel mogelijk
te vertalen naar het pvp-werk en de kwaliteiten die nog missen, aan te vullen door scholing. De richting die de stichting nu
op wil met de opleiding, het meer individueel bepalen van het
aanbod, is denk ik wel goed. Sommige mensen hebben nauwelijks communicatietraining nodig en anderen hebben de
juridische kennis al helemaal in huis. Je kunt je afvragen of de
opleiding zoals die de laatste jaren is, niet overdone is. Of er
geen eisen aan pio’s zijn gesteld die zo hoog zijn dat veel zittende pvp’en er niet aan zouden voldoen. De doelen zijn vanaf
het begin, de tijd van Paul van Ginneken, hoog gesteld bij de

Veranderingen zie ik als een
avontuur, een zoektocht
naar hoe je er zelf beter
van kunt worden.
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Ik denk dat er met de teamvorming en de verhuizing een enorme kwaliteitsimpuls wordt gegeven die ook effect zal hebben
op het werkplezier. Want daar wil ik voor pleiten: dat het werkplezier wat hoger in het vaandel komt te staan. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik altijd zo hard gewerkt! Ik ben behoorlijk
calvinistisch opgevoed – het werk gaat voor het meisje – maar
het is zó belangrijk om plezier in je werk te hebben en het daar
onderling ook over te hebben! Ik ben dat zelf uit het oog verloren, met een burn-out tot gevolg. Een tip? Neem de werkelijkheid als norm. Een van de best bewaarde geheimen van de
stichting is dat veel pvp’en helemaal niet aan afdelingsbezoek
toekomen, omdat hun agenda allang vol is. Ach, ik herinner
me uit de beginjaren hele bezoekschema’s die iedereen moest
maken en waar vervolgens niemand aan toekwam. De druk
die mensen voelden, ook van verwachtingen die ze niet waar
konden maken… Tot het moment dat ze die schema’s verscheurden en zich voegden naar de realiteit van de dag. Dat is
een betere impuls dan de frustratie van een schema waar je
toch niet aan toekomt. Wees dus realistisch. Geen overspannen verwachtingen, ga uit van de werkelijkheid.

weest om een kantine in te richten, maar het is frappant dat
dat in al die jaren nooit echt is gelukt.
Ik wens jullie veel succes, helaas zonder mij. Ik was graag verder gegaan, met de nieuwe groep die is aangenomen en met
de ontwikkelingen van de stichting die mij persoonlijk zo aanspreken. Maar zo is het. Wees realistisch. Alle goeds.’

Arianne de Geus is pvp sinds 1999. Leintje van Bemmelen was
ernstig ziek toen dit interview werd afgenomen. Zij overleed op
25 maart 2011.

Veranderingen zie ik als een avontuur, een zoektocht naar
hoe je er zelf beter van kunt worden. De overgang van de F.C.
Dondersstraatbijenkorf naar het nieuwe gebouw is een avontuur dat past bij deze tijd. Je kunt op voorhand wel zeggen:
‘Oh, wat jammer, kijk eens wat we allemaal verliezen’, maar je
kunt het ook zien als een kans om een slag te maken. Het
bevordert de communicatie en het heeft effect op je uitstraling naar buiten toe. Je toont dat je een moderne organisatie
bent, in tegenstelling tot de gezellige chaos die de buitenstaander zal ervaren bij binnenkomst in de F.C. Dondersstraat.
Pvp’en zullen de gezelligheid van het oude pand in het begin
wel missen, denk ik. Hoewel, de gezelligste plek was toch die
bij het koffiezetapparaat. Er zijn regelmatig initiatieven ge31

Over magisch denken
en beslissen over dwang
Ton-Peter Widdershoven

Centraal staan kwesties

Op de F.C. Dondersstraat mochten we het niet meer meemaken: het afscheid van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Of het er op de Maliebaan van komt, is
nog niet zeker, maar als het goed is heeft de huidige wet over
dwangpsychiatrie haar langste tijd gehad. Ik trad in dienst bij
de Stichting PVP in 1994, het jaar waarin de Wet bopz geldingskracht kreeg. En helaas moeten we het nu nog steeds met die
regeling doen. De Wet bopz is een onmogelijke wet.

die geen kwestie zijn.
tig opgenomen kan blijven. Maar dat valt tegen. De rechter geeft
aan dat het in deze procedure eigenlijk niet om die behandeling
gaat, maar om de vraag of er voldoende grond is voor een dwangopneming. Hoezo dwangopneming, denkt mevrouw Jansen, ik
wil toch helemaal niet weg? En hoezo zou het niet om behandeling gaan? Dat is juist waar het wél om gaat: die behandeling
dreigt plaats te vinden en dat wil ik niet. De rechter probeert het
nog een keer: ‘Ik ga over het besluit of dwangopneming nodig is.
Als ik denk dat dat het geval is, verleen ik een machtiging. Ver
volgens is het aan de behandelaar om te beslissen over eventuele
dwangbehandeling. In dat geval kunt u overigens naar de klachtencommissie en als de klachtencommissie u dan geen gelijk
geeft, kunt u zich weer bij mij melden. Dan zal ik mij uiteraard met
uw probleem bemoeien, maar nu dus nog even niet’.

De derde evaluatie van de Wet bopz leidde tot de conclusie dat
de regeling niet langer toekomstbestendig is. Dat was in 2007.
Gepleit werd voor een nieuwe regeling met een persoons
volgend systeem waarin passende (dwang)zorg door tussenkomst van een ‘commissie psychiatrische zorg’ en een door
de rechter te verlenen ‘zorgmachtiging’ centraal staan. De
evaluatiecommissie oordeelde echter ook dat de Wet bopz
globaal voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling. Dit laatste
kan de indruk wekken dat het toch nog wel meevalt met die
wet, maar weinig is minder waar. De onmogelijkheid van de
wet schuilt in een systematiek van onlogische keuzes. Keuzes
die schuren en keuzes die vanuit het perspectief van zorg en
recht niet sporen. Illustratief is de volgende casus.

Mevrouw Jansen begrijpt het niet - wie is hier nu gek? - en ik
begrijp het ook niet. Toch handelen zowel de psychiater als de
rechter naar de regels van de wet. De casus is illustratief voor
recht als een vervreemdend spel: de eigenlijke kwestie is niet
aan de orde, centraal staan kwesties die geen kwestie zijn. De
casus laat nog een andere bijzonderheid zien: de behandelaar
van mevrouw Jansen kan wel beslissen over dwangbehan
deling, maar niet over dwangopneming – daarover gaan de
rechter of de burgemeester. Bij de beslissing tot dwangop
neming is de behandelaar zelfs een verdachte figuur, want de
procedure eist een onafhankelijke verklaring van een andere
psychiater. Maar daarna, gedurende de dwangopneming, zijn
de rollen gekanteld: de behandelaar beslist zelfstandig en zonder enige vorm van onafhankelijke inbreng over interventies

De vrijwillig opgenomen mevrouw Jansen wil een bepaalde behandeling niet langer. De psychiater vindt de behandeling echter
noodzakelijk en start een machtigingsprocedure. De officier van
justitie wordt ingeschakeld en er komt een verklaring van een
andere, niet bij de behandeling betrokken psychiater. Tegenover
de rechter geeft mevrouw Jansen aan dat ze graag opgenomen
wil blijven – ze heeft het in de kliniek naar haar zin en zou ook niet
weten waar ze anders naar toe moet. Van de medicatie heeft ze
echter veel last en daarbij werkt het middel ook nog eens niet
zoals het moet. Mevrouw Jansen verwacht dat de rechter zal
zeggen dat ze de behandeling mag weigeren en dat ze verder rus32

goede wel gezegd. De regeling schiet wezenlijk tekort en
deugt gewoon niet. Het is allang tijd voor een vervolg.

als dwangmedicatie, separatie en fixatie. Het frappant is dat
dit alles vanzelfsprekend wordt gevonden, zelfs binnen de
psychiatrische beroepsgroep. Een logische vraag van psychiatrische zijde zou zijn: met wat voor vreemde beslissingen worden wij hier opgezadeld? Maar die vraag wordt niet gesteld;
het magisch denken van de wet blijkt onvermoed infectueus.

In lijn met de resultaten van de derde wetsevaluatie werd in
2010 een voorstel voor een Wet verplichte ggz bij de Tweede
Kamer ingediend. Het voorstel komt in belangrijke mate tegemoet aan de genoemde pijnpunten. Naast multidisciplinaire
inbreng en aandacht voor de visie van de patiënt, staat in het
bijzonder een gewijzigde beslisstructuur centraal. Kernpunt is
dat de rechter zich niet beperkt tot het zo nodig fiatteren van
een dwangopneming, maar zich op voorhand ook uitspreekt
over de rechtmatigheid van andere dwanginterventies. De
zeggenschap over dwangbehandeling berust daarmee niet
langer primair bij de behandelaar. Alleszins juist, in mijn beleving. Aan de orde is een juridisch normatieve vraag, waarbij
fundamenteel ongelijksoortige belangen gewogen dienen te
worden. Die weging is hachelijk, maar als iemand het moet
kunnen is het de rechter.

Er is meer mis met de wet dan de beslisstructuur. De wet
focust op dwangopneming en dwangbehandeling in plaats
van op de problemen van de patiënt of de problemen van de
omgeving die de situatie niet langer kan of wil tolereren. Niet
het echte vraagstuk staat centraal (opnieuw niet), maar een
variant om ermee om te gaan. Bovendien is ‘gevaar voor de
patiënt’ en ‘gevaar voor anderen’ voor de wet één en hetzelfde, terwijl dat toch wezenlijk verschillende categorieën zijn.
En ‘beveiligen’ en ‘behandelen’ worden wel onderscheiden in
de fase van opneming – zij het op ongelukkige wijze, zoals de
casus aantoont – maar daarna weer niet, waardoor interventies als separatie en medicatie op één lijn worden gesteld. Nog
een voorbeeld: voor de wet is het maar beperkt relevant of
de patiënt de belangen die aan de orde zijn kan overzien of
niet, want wilsbekwaam instemmen is alleszins mogelijk, maar
wilsbekwaam weigeren is een ander verhaal; dan doet die bekwaamheid er opeens minder toe. En een antwoord op de
vraag waarom het allemaal zo vreemd en inconsequent moet,
is domweg niet te geven. De gemaakte keuzes zijn deels historisch te begrijpen, maar dat neemt de ongerijmdheid niet weg.

Op onderdelen is zeker nog kritiek mogelijk op het huidige
wetsvoorstel, maar er dreigen grotere gevaren. Een nieuwe
regeling kan nauwelijks op een lastiger tijdstip tot stand komen; de financiële crisis eist haar tol. Aan de vooravond van
onze verhuizing naar de Maliebaan bestaat zelfs het risico dat
het wetsvoorstel op de lange baan wordt geschoven of dat het
tot een fors uitgeklede variant komt. En, eerlijk is eerlijk, een
slechtere regeling dan de huidige wet is ook nog mogelijk. De
Wet bopz had dan ook al veel eerder moeten zijn vervangen,
ver voor het vertrek uit de F.C. Dondersstraat.

Ondertussen is de Wet bopz evenzogoed een verbetering ten
opzichte van haar voorgangster, de Krankzinnigenwet van
1884. Een verworvenheid is bijvoorbeeld al de wettelijke verankering van de patiëntenvertrouwenspersoon. Ook mag de
Wet bopz worden gezien als een overwinning van de patiëntenbeweging op de oude psychiatrie, maar daarmee is het

Ton-Peter Widdershoven is sinds 1994 als jurist verbonden aan
de Stichting PVP. Hij was lid van de derde evaluatiecommissie
Wet bpz.
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Uitdagende vergezichten
In gesprek met Johan Legemaate

behandelen en wie daarover beslist. Die twee punten, daar
gaat het altijd om en dat is over honderdvijftig jaar ook nog
zo. Er zit in dat debat een grote historische continuïteit. Ik
herinner me dat ik met stomheid geslagen was toen ik die
oude stukken las, want als je de ‘sch’ schrapt, is de tekst eigenlijk nog heel actueel. Het zijn variaties op een thema.

Johan Legemaate was de eerste jurist van de Stichting PVP.
‘Ik kwam bij de stichting in 1982. Ik studeerde Rechten en deed
mee aan een demonstratie tegen de elektroshock. Het was
een zaterdag en die ochtend stond er een advertentie in de
krant dat de Stichting PVP in oprichting een jurist zocht. Ik was
nog niet afgestudeerd en dacht: jammer, die baan komt net te
vroeg voor mij. Ik was zo braaf dat ik dacht dat ik niet kon
solliciteren omdat er een afgestudeerd jurist werd gevraagd,
terwijl ik een maand of drie daarna zou afstuderen. Op de
demonstratie kwam ik een medestudente tegen die ook nog
niet was afgestudeerd en zij zei tegen mij: ik ga solliciteren.
Dan ik ook, dacht ik toen. De rest is geschiedenis. Toen ik bij de
stichting begon, werd er in de Tweede Kamer al tien jaar over
de Wet bopz gesproken. Ik dacht dat die er wel snel zou zijn,
maar dat heeft nog twaalf jaar geduurd. Toen ik in 1991 bij
de stichting wegging – ik heb altijd gezegd dat ik weg zou
gaan wanneer mijn proefschrift klaar was – hadden we nog
steeds de Krankzinnigenwet. Ik heb de inwerkingtreding van
de Wet bopz dus niet bij de stichting meegemaakt.

Ik zie wel een verschuiving in wanneer je dwang mag toe
passen. Een belangrijke verandering is dat je tegenwoordig
veel meer met patiënten kunt doen. In 1841, toen de eerste
Krankzinnigenwet het licht zag, was er eigenlijk geen behandelmogelijkheid. Je werd ondergedompeld in een bad met een
laken over je heen en dat was dan je behandeling. Maar ook
dertig jaar geleden was behandelen nog weinig meer dan
opsluiten. Het was geen therapeutische interventie. Juridisch
gezien hangt de rechtmatigheid van dwang mede af van de
doelmatigheid van de interventie en de doelmatigheid is
dat je er iets mee opschiet. Ik denk dat je anno 2011 meer op
schiet met een behandeling dan in vroeger eeuwen. We kunnen
tegenwoordig veel meer. Het is echt een therapeutische interventie geworden. Met een behandeling van een jaar kan iemand
weer jarenlang boven Jan zijn. Als je met een kortdurende
dwanginterventie iemand weer heel lang kunt genezen – niet
helemaal het goede woord, maar u begrijpt wat ik bedoel – dan
wordt het een andere discussie.

Tussen 1986 en 1990 werkte ik aan mijn proefschrift. Dat deed
ik op een werkdag en een weekenddag. Jarenlang was ik de
hele zondag op de F.C. Dondersstraat. Ik kon daar heerlijk rustig werken. Mijn proefschrift ging over de rechtspositie van
vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten en bevatte onder meer een historische analyse. Daar heeft de Joost Vijselaar,
die destijds in het souterrain woonde, heel erg bij geholpen.
Joost is nu historicus en legt zich toe op de geschiedenis van
de psychiatrie. Uit die analyse in mijn proefschrift bleek dat
de hoofdlijn van het debat over dwang – zij het met ander
woordgebruik en andere begrippen – eigenlijk al honderdvijftig jaar dezelfde is. In alle stadia van de Krankzinnigenwet, van
de eerste wet van 1841 tot de laatste herziening in 1948, gaat
het over wanneer je iemand met dwang mag opnemen of

Ook in de discussie over de vraag wie er beslist over dwang,
de psychiater of de rechter, zit beweging. De discussie laait
weer op in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz, maar
stamt al uit de tijd van de Eerste Krankzinnigenwet. Het is op
zichzelf historisch wel te begrijpen dat het accent in Nederland
op de rechter ligt, want dwangopneming was in die tijd niet
veel meer dan vrijheidsbeneming. De psychiater van 1841 had
helemaal niets te bieden; er was geen therapeutisch arsenaal
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of alternatieven om iemand uit het gesticht te houden. Al die
dingen waren er gewoon niet. Iemand in een gesticht plaatsen
was kale vrijheidsbeneming en dan is het logisch dat een
rechter daar uitspraak over doet. Tegenwoordig hebben we
veel meer mogelijkheden: de keus tussen ambulante en intra
murale behandeling en meer kennis over de werking van geneesmiddelen. Dan is het logischer om daar multidisciplinair
naar te kijken. Ik denk dat meerdere invalshoeken leiden tot
een beter afgewogen besluit. Een rechter heeft toch als nadeel
dat hij een jurist is en moet afgaan op informatie van anderen.
In die zin is het wel een goed idee in de Wet verplichte ggz een
multidisciplinaire commissie te introduceren. Volgens de wet
adviseert de commissie en neemt een rechter besluiten, maar
wat mij betreft wordt het een besluitnemende commissie met
beroep op de rechter. Als je die commissie goed samenstelt,
heb ik er geen bezwaar tegen dat ze beslissingen neemt. Het
idee dat het altijd de rechter moet zijn die besluit, vind ik achterhaald. De context van dwangopneming is in honderd jaar
toch wel erg veranderd.

heb nog net de start meegemaakt van de ontwikkeling binnen
de ggz waarbij één inrichting werd opgehakt in twintig mootjes en je als pvp een dienstfiets moest nemen. Het was niet
temin handig dat er veertig psychiatrische ziekenhuizen waren en veertig pvp’en. Lekker overzichtelijk. We zijn nu bij een
volgende fase. De wetgever zegt dat de wetgeving ook over
ambulante dwanginterventies gaat en ik denk dat daar ook
rechtsbescherming bij hoort. Dat zijn wel uitdagende vergezichten voor jullie. Je zou pvp’en kunnen krijgen die geen enkele binding meer hebben met een instelling. Een pvp voor de
regio Noordoost-Brabant, voor alle vormen van ambulante
dwang die daar spelen. Je gaat gewoon op huisbezoek. Het
is een nieuwe slag in de organisatie van de Stichting PVP.
Toen ik in 1982 bij de stichting kwam, was er een hele felle strijd
gaande tussen de patiëntenorganisaties en de instellingen. Het
was echt oorlog. Er waren grote principiële bezwaren tegen de
pvp. Daarom was Paul van Ginneken zo’n geschikte directeur:
hij trok zich daar geen klap van aan. De dimensie van bestand
zijn tegen een afwerende houding van de instelling is er nu wel
een beetje af. Al met al is de psychiatrie in dertig jaar een stuk
humaner geworden en beter gaan functioneren. Je hoeft als pvp
niet meer meteen naar het wapen van de juridische procedure
te grijpen en daardoor ondervind je ook minder weerstand. De
truc is maatvoering, weten wanneer je een harde houding aan
moet nemen. Naarmate je je als pvp steiler opstelt, heb je ook
meer problemen. In de begintijd, de tijd van het bevechten, was
dat nodig, maar nu veel minder. De ggz heeft gezien dat er
winst zit in een adequate omgang met de pvp in termen van tijd
en therapeutische effectiviteit. Anno 2011 moet een pvp de
competentie hebben om dat spel mee te spelen. Dat wil niet
zeggen dat hij louter mediator wordt. Hij moet ook weten dat
hij een kort geding en een formele klachtenprocedure in zijn
achterzak heeft zitten en hij moet bereid zijn die in te zetten.

Ik denk dat meerdere invals
hoeken leiden tot een beter
afgewogen besluit.
Een belangrijke verandering voor de stichting is dat de Wet
verplichte ggz niet alleen over bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen gaat, zoals de Wet bopz, maar
over dwangtoepassing in de hele samenleving. Er komen nu
andere modaliteiten, zoals gradaties van extramurale dwang
of drang. Dat heeft gevolgen voor het vertrouwenswerk. Ik
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Actievoeren blijft af en toe nodig. Niet alleen op het niveau van
de patiënt, ook op een hoger niveau. Dat vond ik in mijn tijd bij
de stichting een gemiste kans, want de stichting was daar helemaal niet voor. Als de stichting voor een of ander onderwerp
actie zou voeren richting Tweede Kamer konden er namelijk
altijd patiënten zijn die het daar niet mee eens waren. Een slecht
argument, want een vakbond heeft ook geen 100% homogene
achterban. De stichting verzamelt van oudsher informatie en als
zich daar trends in aftekenen, heeft ze een basis voor actie. Jullie
reactie op het incident in SPDC Oost een paar jaar terug vond ik
daar een schoolvoorbeeld van. Dat was een goede actie omdat
concrete ervaringen werden vertaald naar beleidsniveau. Dat
is heel weinig gebeurd de afgelopen dertig jaar. Het was not
done om een brief aan de Tweede Kamer te schrijven met commentaar op een wetsvoorstel. Gelukkig doen jullie dat nu wel.

Medewerkers Stichting PVP eind 1990. Van achter naar voor en
per rij van links naar rechts: A. Albrecht (pvp), W. Parel (pvp),
H. Buis (pvp), E. Raymann (pvp), P. de Boer (pvp), P. Bosters
(pvp), F. Welles (pvp-vervanger), R. Vaartjes (medewerker
werkbegeleiding), M. Segond von Banchet (pvp),. A. Stoop
(medewerker werkbegeleiding), A. Nijhof (pvp), M. Sonneveld
(pvp), H. IJzerman (pvp), J. Legemaate (juridisch medewerker),
M. Klein (pvp), A. van Son (pvp), P. van Ginneken (directeur),
M. van der Zanden (pvp), L. Paay (pvp), L. van de Woestijne
(administratief medewerker), S. van Elzakker (pvp), E. de Vries
(pvp),A. Langhout (pvp), P. Manni (pvp), C. van Zweden (pvp),
G. Feenstra (medewerker registratie en onderzoek), G. Janson
(pvp), L. van Bemmelen (pvp), M. Tuyt (pvp), H. Manders
(pvp-vervanger), C. Kuypers (pvp), G. Ebbekink (secretaresse),
A. Wijkniet (pvp), A. Blok (pvp), M. Leenders (pvp),
H. Jongeneelen (pvp), A. Dessens (secretaresse), R. Piepenbrink
(pvp), J. Rövekamp (medewerker personeelszaken en financiën),
Y. Willems (pvp), K. Mellema (pvp). Op de foto ontbreken
I. van Baarsen (pvp) en H. van der Laan (pvp).

De F.C. Dondersstraat, dat is alweer lang geleden. Hangt daar
nog steeds hetzelfde bord bij de voordeur? Dat bord moet je
zeker meenemen. Verder weet ik niet wat er karakteristiek
was aan dat pand. Het was een tamelijk gesloten pand met
gesloten kamers. Soms was het handig dat je beetje uit het
vizier zat. Wat het leuk en gezellig maakte was dat je met
betrekkelijk weinig mensen was. Het was een intieme bedoening. Na de verhuizing van Joost Vijselaar is het souterrain een
soort kantine geworden. Daar lunchten we met zijn allen. Ik
heb daar goede herinneringen aan. Koester je herinneringen
maar en neem ze allemaal mee.’

Johan Legemaate is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij was jurist bij de Stichting PVP
van 1982 tot 1991. De foto is afkomstig uit Zorgvisie, de site
voor beleid en management, 12 mei 2011.

36

37

Proof of the pudding
In gesprek met martin roeteN

minder ruis op de lijn. In relaties zie je dat ook vaak: als partners bonje hebben, gaan ze het hebben over de toon. ‘Ik wil
niet dat je op die manier tegen me praat.’ Het gevaar daarvan
is dat je niet meer toekomt aan het bespreken van de inhoud.
De pvp helpt hulpverleners met klachten van patiënten om
te gaan door de klacht te ontdoen van die emotionele lading.
Dat stelt de hulpverlener in staat de klacht sec te zien als: dit is
de vraag en dit is wat wet- en regelgeving daarover zeggen.

Wanneer kwam u voor het eerst in aanraking met de pvp?
In 1983, tijdens mijn eerste baan als psychiater binnen een
therapeutische gemeenschap bij het Willem Arntzhuis, de
rechtsvoorganger van Altrecht. Ik was al redelijk snel – als
broekie – eerste geneeskundige en daardoor kreeg ik ook al
snel te maken met klachtafhandeling en alles wat te maken
heeft met grondrechtschendingen, dus ook met de pvp. Dat
was Ada Blok, een zeer gedreven pvp, krachtig, goedgebekt.
In de beginperiode van de Stichting PVP werd een sterke
tegenstelling ervaren tussen pvp en hulpverlener. De pvp was
in het leven geroepen als stemversterker van de patiënt, ongeacht of die wilsbekwaam of wilsonbekwaam was. De hartstochtelijkheid waarmee de pvp dat deed, gaf extra ongemak.
Dokters hanteerden het bestwilprincipe, omdat ze meenden
dat patiënten niet altijd in staat waren hun eigen belangen
goed te behartigen. De pvp behartigde de direct geuitte wens
van de patiënt, los van wilsonbekwaamheid, en dat leidde
in het contact tussen dokter en pvp weleens tot ergernis. Er
kwam veel meer strijd. Ik kreeg klachten van dokters en hulpverleners over die dekselse pvp. De hulpverlener was gewend
zijn inbreng in het contact met de patiënt te reduceren tot datgene wat hij dacht dat uit het oogpunt van bestwil goed was
en vond dat de pvp het beste als intermediair kon optreden.
Maar de pvp confronteerde de hulpverlener met een heel
andere rol: recht doen aan de hulpvraag van de patiënt. Dat
vroeg om een cultuuromslag. In die zin heeft de emancipatie
van de patiënt met behulp van de pvp de visie van de hulpverlener op zijn eigen rol verdiept en verbreed.

Wat is voor u de meerwaarde van het in huis hebben van
een pvp?
De pvp draagt bij aan het vergroten van de sensitiviteit van de
organisatie om naar problemen te kijken vanuit het perspectief van de patiënt. Altrecht was in 1996 op het vlak van
het patiëntenperspectief natuurlijk al verder dan in 1983,
maar er is voortdurend wisseling van personeel: nieuwe dokters, nieuwe verpleegkundigen, nieuwe doelgroepen. Dan is
het prachtig dat het patiëntenperspectief op het niveau van
de organisatie is geborgd, maar ja, the proof of the pudding is
in eating it. Ondervinding is de beste leermeester. Het patiëntenperspectief moet toch elke keer weer bevochten worden
in het directe contact tussen patiënt en behandelaar, in een
context waarin de goedwillende hulpverlener denkt: ik weet
wat het beste is, en de patiënt zegt: daar ga jij niet over, ik
bepaal zelf wat mijn redelijke belang is.
U gebruikt de term ‘patiënt’ in plaats van ‘cliënt’. Waarom
is dat?
Ik associeer ‘cliënt’ te veel met het marktdenken en met gelijkwaardigheid: beschikken over dezelfde competenties om afspraken met elkaar te maken en ja of nee te zeggen. Patiënten
hebben die competenties niet mogen of kunnen ontwikkelen,
of hebben ze door een bijzondere omstandigheid niet tot hun
beschikking. Ziekte, opleiding, informatieachterstand; er zijn

Zag u ook een ontwikkeling bij de pvp?
Ja, neem bijvoorbeeld een pvp als Femke Welles in 1996: die
was zich heel bewust van haar rol en verantwoordelijkheid als
stemversterker van de patiënt, maar stelde zich wat zakelijker
op. Er was meer afstand en de toon werd anders. Er ontstond
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zo zijn, maar dit probleem is – met alle begrip – niet opgelost.
Wat mij betreft zou de pvp wel wat prominenter aanwezig
mogen zijn. Om een goede indruk te krijgen van de dynamiek
van een gesloten afdeling en de vertaling te kunnen maken
van instrumentele klachten – het primaire aandachtspunt –
naar meer algemene kwetsbaarheden van de zorg of organisatie van de afdeling, zul je er toch echt vaker moeten zitten.
Maar goed, dat is misschien ook bezuiniging.

heel veel redenen mogelijk waardoor mensen hun recht niet
kunnen halen of krijgen. De patiënt is – en dat is ook de
oorsprong van het woord – degene die lijdt. Het gebruik van
de term ‘patiënt’ geeft de behandelaar en de ggz-instelling
een grotere verplichting om uit te gaan van het gegeven dat
mensen zich door specifieke omstandigheden, zoals financiële
problemen, isolement of stigmatisering, genoodzaakt zien
om zich met hun pijn en problemen te wenden tot een hulpverlener en zodoende van hem afhankelijk zijn. Dat is een
kwetsbaar gegeven: afhankelijk zijn, aangewezen zijn op een
ander en daarom gebruik ik liever de term ‘patiënt’. Bij ‘client’
is er immers geen andere afhankelijkheid dan een zakelijke.

Hoe ver mag de pvp wat u betreft gaan met signaleren?
Ik begrijp dat de stichting met het idee speelt om de kwaliteitssystemen van grote instellingen te gaan monitoren. Daar
geloof ik niet in. Ik word een beetje kriegel van al die kwaliteitssystemen. Ze leiden niet altijd tot verbetering van de
individuele patiëntenzorg. Op het niveau van proces en
structuur kun je het nog zo mooi geregeld hebben, dat wil
niet zeggen dat de kwaliteit van de individuele patiëntenzorg
ook goed is. Houd je bij je core business. Wees sensitief en een
stemversterker en kijk naar aanleiding van casuïstiek of die
misschien iets zegt over de dynamiek van een organisatie. Met
taxatie-instrumenten beoordeel je alleen het moment. Een
klacht wordt ingegeven door een samenspel van factoren. Je
wilt de dynamiek van een klacht snappen. Het is de taak van
de pvp om een klacht grondig uit te zoeken en te beoordelen
of er iets schort aan de werkwijze van de medewerkers van de
afdeling of aan de organisatie van de zorg. Zo ja, dan zal de
pvp een signaal afgeven aan de instelling en alert moeten
blijven op wat de organisatie met dat signaal doet. Volgens mij
heb je daar je handen wel aan vol. Het vraagt nogal wat van je.
Je moet vasthoudend zijn en kunnen verdragen dat het je niet
altijd in dank wordt afgenomen door de patiënt. Als je het voor
iemand opneemt en je krijgt het niet voor elkaar, dan kun je je
geloofwaardigheid verliezen. Dat vraagt het vermogen om
behalve te laten zien dat je knokt, ook te laten zien waar het
stopt, waar de blokkades liggen, waar het gebrek aan bereidheid zit of het onvermogen van de behandelaar om de wens
te honoreren. Ik zie in de jaarverslagen telkens klachten terugkomen over bejegening en daarin heeft de gezondheidszorg
nog wel het een en ander te leren. Dokters en hulpverleners
willen graag helpen, maar leed is niet altijd weg te nemen. Met
de tragiek van het bestaan hebben we allemaal te maken, of
we nou psychiatrische patiënt zijn of niet. Als je alles hebt

Met de tragiek van het
bestaan hebben we
allemaal te maken,
of we nou psychiatrische
patiënt zijn of niet.
De komende jaren wordt er flink bezuinigd in de ggz en zal het
aanbod onder druk komen te staan. Als we niet oppassen, kunnen met beperkingen in de zorgverlening worstelende behandelaren minder gevoelig worden voor de onvolkomenheden in
het zorgaanbod, ook al komen patiënten erdoor tekort. Neem
bijvoorbeeld de wachtlijsten. Behandelaren kunnen denken: ik
heb het probleem aangekaart bij de instelling en bij de zorgverzekeraars, maar de wachtlijsten blijven bestaan. Zo ziet de
wereld eruit en als dat nadelig is voor de patiënt, dan is dat de
werkelijkheid. Ze krijgen zoveel begrip voor de knelpunten,
dat ze tegen de patiënt zeggen: zo zit het leven nu eenmaal in
elkaar. Die houding kan ze ontslaan van de verplichting om
zich optimaal te committeren aan de patiënt en diens problemen. Het kan ten koste gaan van de erkenning van de zorgen
van de patiënt. Op dat moment ben je afhankelijk van signalen
van andere partijen, zoals de familie of de pvp, om het reflectiebesef hoog te houden. Om te zeggen: dat kan allemaal wel
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tegen dat patiënten niet vertellen hoe het echt met ze gaat.
Ze zijn bang dat ze dan worden opgenomen of aan de medicatie worden gezet en niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Patiënten hebben negatieve ideeën over het gevolg van hun
openheid, dus zeggen ze dat er niets aan de hand is. En dan
denk je als behandelaar na afloop: goh, dat is toch onverwacht.
Echt doorpraten, daar kom je niet altijd aan toe en dat zal
bij de pvp niet anders zijn. Biedt e-health voldoende veiligheid
om wel die verdiepingsslag te maken? Word je bij een patiëntcontact via twitter of een webcam voldoende in staat gesteld
om je werk te doen? Dat wordt een lastige vraag de komende
periode, ook voor de pvp. Het zal nog wel even duren voor we
daar een goed beeld van hebben. Ik geloof niet dat het digitale
contact het ‘gewone’ contact volledig zal verdringen. Je zult
ook altijd een vorm van contact moeten faciliteren waarin de
mensen zich – letterlijk – gezien voelen.

gedaan wat je dacht dat mogelijk was en het lukt niet, dan zul
je met de patiënt acceptatie moeten vinden. Rouwen. Het
gemis, het verdriet of de tragiek – de condition humain – leren
verdragen, net als ieder ander. Het is belangrijk om vast te
stellen of een afdeling het vermogen heeft om de patiënt
daar op een respectvolle manier in bij te staan.
Ik kom er steeds meer achter hoe belangrijk het is om de
een-op-eenrelatie tussen patiënt en behandelaar in te bedden
in een zorgende matrix. Niet alleen voor de patiënt, ook voor
de behandelaar. Het kan altijd gebeuren dat je er samen niet
uit komt of dat je als behandelaar iets voelt waarmee je geen
raad weet, omdat je de deskundigheid nog niet hebt of jong en
onervaren bent. Of je hebt je eigen persoonlijke hang-ups,
waardoor je de dingen niet goed kunt hanteren. Dat vraagt
om intervisie, supervisie en coaching. Je wordt geconfronteerd met moeilijk werk en je wilt voorkomen dat je gedemora
liseerd afhaakt of te hartstochtelijk aan het werk gaat. Je hebt
hoe dan ook een sensitieve omgeving nodig om moeilijke
dingen uit te wisselen in een veilige context. Ik denk dat dat
ook geldt voor de pvp.

Andere uitdagingen voor de komende jaren zijn de samen
werking met de fvp en de nieuwe wetgeving. De samenwerking
tussen pvp en fvp is interessant. Ze hebben elk een eigen opdracht en zullen zich goed bewust moeten zijn van hoe ze zich
tot elkaar verhouden, willen ze recht doen aan elkaars positie.
Wat wordt de expertise van de pvp in de Wet verplichte ggz?
Het is cruciaal dat het patiëntenperspectief, het maatschappelijk perspectief en het familieperspectief daarin goed worden geborgd. Ik hoop van harte dat het patiëntenperspectief
in de nieuwe wet krachtiger wordt behartigd en daarin kan de
pvp een belangrijke rol hebben, bijvoorbeeld door samen met
de patiënt de zorgkaart op te stellen. Het is nog steeds nodig
om de stem van de patiënt krachtig te laten horen. Dat zijn we
nog niet ontgroeid.

Welke uitdagingen ziet u voor de komende tien jaar?
De grootste uitdaging is doelmatiger werken door het gebruik
van sociale media, webcams en e-health, en tegelijkertijd de
kwaliteit van je werk overeind houden. Binnen onze divisie
Ouderen werden veel huisbezoeken afgelegd omdat mensen
niet altijd beschikken over vervoer of over familie om ze naar
de polikliniek te brengen. Nu zijn we bezig om de patiënt
via webcams toch in de thuissetting te kunnen ontmoeten.
Ziektekostenverzekeraars zien e-health als het contact van de
toekomst, in plaats van het gewone contact. Wij streven naar
functionele equivalentie: een contact waarin je je veilig voelt
om de dingen waar je je zorgen over maakt, kwijt te kunnen.
Helpen de nieuwe media daarbij of niet? Hoe veilig voel je
je op het internet? Vanochtend werd ik gebeld door een pa
tiënt met heel veel problemen die net is teruggekeerd uit een
kliniek voor intensieve behandeling. Die patiënt zei: ‘Ik heb
me daar vier maanden gedeisd gehouden, maar eigenlijk hoor
ik niet te leven.’ Patiënten durven niet altijd te vertellen waar
ze echt mee worstelen. De meesten durven dat alleen in een
veilige context. In suicide-evaluaties kom je opvallend vaak

Martin Roeten is geneesheer-directeur van Altrecht.
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Een dag uit het leven van een pvp
Christa Noordam

Een koude winterdag

Wilt u de rechter vragen

8.00 uur

of hij mijn situatie opnieuw
wil beoordelen?

Als pvp-vervanger reis ik wat af. Vandaag moet ik in het noorden zijn, zo’n honderd kilometer van huis. Als ik kleumend
mijn ruiten vorstvrij maak, bedenk ik dat er veel afspraken
staan vandaag. Goed gehumeurd stap ik in de auto. Geen file
vandaag, wel enige voorzichtigheid in verband met gladheid.

11.00 uur
Rennen naar de volgende afspraak. Een meneer op een gesloten opnameafdeling wil een officiële klacht indienen tegen zijn
behandeling. Hij verblijft op een gesloten kamer, tegen zijn zin,
en mag daarnaast maar heel beperkt bellen en geen bezoek
ontvangen. We bespreken wat de wet zegt over dergelijke beperkingen en wat hij met de klacht wil bereiken. Omdat hij zo
snel mogelijk van die gesloten kamer af wil, gaan we in de brief
aan de klachtencommissie ook om een schorsing verzoeken.

9.00 uur
Aankomst in de instelling, een groot terrein in een bosrijke
omgeving. Computer opstarten, post en thee halen, wat telefoontjes en administratie doen.

10.00 uur

12.00 uur

Er meldt zich een collega in spe. Ze heeft gezien dat er vacatures zijn voor pvp’en, kan in verband met een operatie niet op
de voorlichtingsbijeenkomst zijn en wil graag van mij weten
wat het inhoudt om pvp te zijn. Altijd leuk, bevraagd worden
op het werk dat je met plezier doet. We hebben het over de
onafhankelijke positie die je als pvp hebt in een instelling, over
de kleurrijkheid van de cliënten en over de dilemma’s die
met het werk samenhangen. Wat nu als je een cliënt ondersteunt die protesteert tegen dwangmedicatie en je hebt zelf
het idee dat die cliënt erg zou opknappen van antipsychotica?
En wat als je bij de psychiater pleit voor ontslag uit het ziekenhuis en je weet dat de cliënt pillen heeft gespaard om een einde aan haar leven te kunnen maken?

Brief voor diezelfde cliënt schrijven en meteen maar even terug voor een handtekening. Er resteren nog vijf minuten voor
de lunch.

12.30 uur
De volgende cliënt, weer een gesloten afdeling. Deze meneer
heeft een ontslagverzoek gedaan bij de geneesheer-directeur
en daarop een weigering gekregen. Ik heb een brief voor hem
opgesteld om aan de officier van justitie te sturen. Beste officier, ik wil hier weg, maar mag niet (kijk maar, weigeringsbrief
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bijgevoegd). Wilt u de rechter vragen of hij mijn situatie opnieuw wil beoordelen?

specialist de nadruk heeft gelegd op het feit dat ze psychiatrisch patiënte is en het niet altijd nauw neemt met de waarheid. Na een lang gesprek besluit ze de confrontatie met de
arts zelf aan te gaan. Ze houdt me op de hoogte.

13.00 uur

15.30 uur

Onverwacht komt een meneer uit de langdurende zorg binnenlopen. Mijn kantoor is goed bekend bij cliënten en, heel
mooi, heeft een eigen ingang zodat mensen zich vrij kunnen
voelen om er binnen te stappen. Deze cliënt heeft klachten
over de inhoud van zijn dossier. Er staat in dat hij problemen
zou hebben met alcohol en drugs, maar dat klopt niet. Verder
is hij ook niet gewelddadig. Hij heeft nooit iemand over het
biljart geduwd, maar tegen het aanrecht. We spreken af dat
ik de psychiater zal bellen voor een driegesprek, zodat besproken kan worden of er aanpassingen kunnen worden gedaan
aan het dossier.

Tussendoor heeft de secretaris van de klachtencommissie gebeld. Even terugbellen maar. Vragen over het schorsingsverzoek van de cliënt van vanochtend. En kan ik volgende week
donderdag bij de zitting zijn?

16.00 uur
Een voorlichting aan een groepje ouderen, over het pvp-werk.
Alhoewel er vriendelijk naar me gekeken wordt, is de belangstelling niet heel groot. Eén meneer stoot onverstaanbare klanken uit en twee mensen vallen in slaap. Ik eindig met vragen
over de afdeling en daar volgt dan toch nog een gesprek uit.

13.30 uur
Ik bel een collega, even overleggen hoe dat ook alweer zit met
die gesloten kamerprogramma’s. Afzondering moet toch in
een speciaal daartoe bestemde ruimte en niet zomaar op de
eigen kamer? Ik zoek op het intranet van de instelling naar de
eigen protocollen inzake afzondering.

17.00 uur

14.30 uur

Nog even een blik in mijn agenda. Hierna is het weekend, dus
is wel alles gedaan? Volgende week een bijeenkomst met de
cliëntenraad, zie ik. Straks nog even mijn tijdsregistratie doen,
een uur in de auto en dan…weekend!

Een gesprek met een cliënte die dusdanig in haar ledematen
heeft gesneden dat ze al diverse operaties heeft moeten ondergaan. Er is nu een knobbeltje in haar borst ontdekt en ze
beklaagt zich erover dat de huisarts in zijn verwijsbrief naar de

Christa Noordam is pvp sinds 1 januari 2000. Haar presentatie
‘Een dag uit het leven van een pvp’ werd oorspronkelijk gehouden
voor een groep kandidaten voor de opleiding tot pvp.
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Kijken met een frisse blik
In gesprek met Femke Welles

functioneren als pvp denk ik dat ik goed toegankelijk was. Ik
kon heel veel patiënten bedienen. Dat moest ook wel, want
in de eerste instelling waar ik werkte, behandelde ik gemiddeld zeshonderd vragen en klachten per jaar. Daar was één
psychiater voor de meer dan honderd patiënten op de verblijfs
afdeling en die patiënten wilden vrijwel allemaal een klacht
indienen over hun medicatie. Als ik een afspraak van een uur
had met de psychiater, stonden er buiten tien mensen te
wachten. Die kregen allemaal een paar minuten om hun klachten door mij ondersteund voor te leggen. Het was echt lopendebandwerk. Wat ik in het begin heel lastig vond, was om
klachten in verhouding te zien. Om in te schatten wat er, naast
de beleving van de patiënt, buitengewoon was. Of wat de
patiënt als erg beleefde, wel of niet paste in de dagelijkse gang
van zaken. De psychiatrie is vaak zo heftig dat ongewone
zaken normaal gaan lijken, vooral als je er elke dag weer
middenin zit. Een pvp moet heel zelfstandig zijn. Je moet het
echt uit jezelf kunnen halen. Dat is de enige manier om onafhankelijk van de instelling te functioneren en geen onderdeel
van het systeem te worden. Kijken met een frisse blik, ondanks dat je er elke dag werkt, is cruciaal. Onderscheid maken
tussen zaken die kunnen worden meegenomen in een interne
verbeterslag van het ziekenhuis en zaken waarover je hard
aan de bel moet trekken, zo nodig extern. Er is altijd het gevaar dat je als pvp te veel wegzakt in het ziekenhuis. Je moet
er af en toe uitgetild worden om het goed in perspectief te
kunnen zien. Daarom zijn het landelijk bureau van de stichting
en de ondersteuning die pvp’en krijgen door met elkaar te
praten over wat ze tegenkomen zo ontzettend belangrijk.

Femke Welles speelde als hoofd pvp regelmatig een rol in
de publicaties van de Stichting PVP over misstanden in de psychiatrie. Zo ook in 2008, toen de stichting een inventarisatie
maakte van de separatieomstandigheden in een groot aantal
instellingen. Directe aanleiding was het overlijden van een
patiënt in SPDC Oost.
Wanneer kwam je in dienst van de Stichting PVP?
In april 1988. De reden dat ik solliciteerde was om iets te
kunnen doen met mijn ervaringen in de psychiatrie. Toen ik in
1981 Psychologie studeerde had ik een vakantiebaantje op
een gesloten afdeling van de Willem Arntz Hoeve waar oudere
mensen langdurig waren opgenomen, mannen en vrouwen
gescheiden. Veel vrouwen zaten daar al decennia lang. Ze
kwamen maar een paar keer per jaar buiten. Eigenlijk keek
niemand meer naar hen om. De psychiater kwam één keer per
jaar op de afdeling om de medicijnlijsten bij te stellen op basis
van het commentaar van de verpleging. Dat was dan de behandeling. Mijn indruk was dat sommige vrouwen er ooit terecht waren gekomen tijdens of na een zware periode in hun
leven, bijvoorbeeld het verlies van hun partner, maar dat ze
inmiddels in een hele andere fase zaten. En dat ze met hulp en
begeleiding veel zelfstandiger hadden kunnen functioneren
als iemand daar aandacht voor had gehad. Dat heeft grote
indruk op mij gemaakt.
Wat moet een pvp in huis hebben om het werk goed te
kunnen doen?
Je moet zelfstandig zijn en goed met mensen kunnen omgaan.
Niet bang zijn voor ‘gekte’ of autoriteit. Kort voordat ik pvp
werd, werkte ik nog als redacteur bij de televisie, een wereld
waarin uiterlijk en verschijning een grote rol spelen. In de omgang met patiënten was vooral belangrijk hoe ik me voelde en
dat ik mezelf was, dat deed me goed. Als ik terugkijk op mijn

Is de pvp in de loop der jaren veranderd?
Ja, hij heeft duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt. Hij begon op de barricaden, omdat de situatie dat vroeg. In de jaren
tachtig moest er nog veel gebeuren om de rechtspositie van
44

45

nemen daar. De Inspectie is in staat om een aantal maat
regelen af te kondigen. Kort daarna stikte een patiënt van
SPDC Oost in een separeercel in een stukje brood. Dat gaf veel
commotie in het land en ik was blij dat we de situatie vooraf
aan de Inspectie hadden gemeld. Het incident riep natuurlijk
wel de vraag op wat de Inspectie met deze informatie had
gedaan. Ik wist dat er meerdere pvp’en op afdelingen werkten
waar de omstandigheden zorgelijk waren. Op terugkomdagen
wisselden we ervaringen uit en soms bleek dat op verschillende plekken in het land dezelfde zaken speelden. We besloten
om als Werkgroep Externe Signalering Pvp’en (WESP) collectief te signaleren over dit soort zaken. Als je van meerdere
patiënten dezelfde klacht krijgt, stel je de tekortkoming aan
de orde in het betreffende ziekenhuis, maar als je ziet dat het
een trend is in meerdere ziekenhuizen is het natuurlijk de
moeite waard om daar landelijk een signaal over af te geven.
De WESP had al vaker landelijk aandacht gevraagd voor zaken
die zouden moeten verbeteren in de psychiatrie, zoals het ontbreken van voldoende therapieaanbod, het niet ‘luchten’ van
gesepareerde patiënten en het bestaan van fysiek letsel na
dwangtoepassing bij kinderen. Deze activiteiten dienden als
onderlegger om dit schijnbaar geïsoleerde incident op SPDC
Oost te verbreden naar de hele psychiatrie van Nederland.

patiënten te verbeteren, dus dat was een functionele opstelling. Later, toen de rechtspositie van patiënten door nieuwe
wetgeving en ontwikkelingen in de psychiatrie verbeterde,
ging de pvp zich meer richten op consensus. Er ontstond een
ander type pvp: de onderhandel-pvp. Vroeger werden pvp’en
heel bewust geselecteerd op hun vermogen om zaken hard
aan de orde te stellen. Paul van Ginneken screende zijn sol
licitanten daarop. Het is en blijft lastig om als eenling op te
treden en altijd kritisch te moeten zijn. Het betekent dat je
heel veel van mensen vraagt, zeker nadat de regel was ver
soepeld dat de pvp om de zoveel jaar naar een andere instelling ging. In die tijd heeft de pvp het consensusmodel omarmd, want dat was een veel prettiger manier van werken.
Bovendien is de patiënt vaak ook gebaat bij een verbeterde
communicatie met zijn hulpverlener. Toch blijf ik van mening
dat de pvp het in huis moet hebben om zich af en toe hard op
te stellen. Hij moet beide stijlen kunnen toepassen. Er bestaan
nog steeds situaties in de psychiatrie waarin onderhandelen
te weinig oplevert en het functioneel is om de barricade op te
gaan, om een hard geluid te laten horen. De situatie in SPDC
Oost was zo’n situatie.
Waarom besloten jullie de situatie in SPDC Oost onder de
aandacht van de media te brengen?
In 2008 – ik was inmiddels hoofd pvp – werd ik gebeld door een
verontruste pvp. Zij wilde op vakantie gaan, maar merkte dat
ze het werk niet los kon laten. Ze maakte zich grote zorgen
over een gesloten afdeling van SPDC Oost en had dat al
een paar keer aan de orde gesteld bij de raad van bestuur.
Men herkende het wel, maar er werd niet echt geluisterd.
Toezeggingen werden niet nagekomen en er was niets verbeterd. Ik sprak met haar af dat zij het probleem zou neerleggen
bij de Inspectie. Zodra de pvp een probleem bij de Inspectie
neerlegt, ligt ook de verantwoordelijkheid om actie te onder-

Je moet er af en toe
uitgetild worden om
het goed in perspectief
te kunnen zien.
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ten namelijk dat een aantal ziekenhuizen zich veel meer in
spanden om situaties te verbeteren dan daarvoor het geval was.
Situaties waar al jaren geen schot in had gezeten werden binnen een paar weken opgelost. Er was ineens van alles mogelijk.

Hoe kwam de rapportage Omstandigheden in de psychiatrie (2008) tot stand?
Door signalen met elkaar in verband te brengen. Signaleren
was altijd al een taak van de pvp, maar het proces werd
steeds minder uniform. Zo is de regel losgelaten dat signaleren
altijd schriftelijk gebeurt. Steeds vaker worden mondelinge
signalen afgegeven en die zijn veel vluchtiger. Daarnaast
wordt gesignaleerd per onderwerp. Als je steeds op onder
delen een signaal afgeeft, blijft buiten beeld of er op een afdeling meerdere problemen tegelijk spelen. Juist die combinatie
van meerdere signaalwaardige factoren vergroot het risico op
misstanden, incidenten en ongelukken. Het geheel is meer
dan de som der delen. Volgens ons was dat ook een reden
waarom het fout kon gaan in SPDC Oost. Ik maakte samen
met de pvp een analyse van de onderwerpen die zij had gesignaleerd aan de raad van bestuur: klachten over dwang en
drang, vrijheden, gebrek aan zorg, gebrek aan veiligheid, toezicht, bezetting. Die verdeelde ik vervolgens in factoren en
turfde ik voor alle afdelingen waar pvp’en uit het land zich zorgen over maakten. De inventarisatie mondde uit in een lijst je
met afdelingen waar sprake was van problemen op vier of
meer van de zes factoren. Daar maakten we een persbericht
over. Ten eerste om de indruk te ontkrachten dat het bij SPDC
Oost zou gaan over één incident; op deze afdeling was immers
al veel langer wat aan de hand. Ten tweede om de indruk tegen
te gaan dat het een geïsoleerde situatie was die alleen in SPDC
Oost voorkwam en nergens anders. Daar wilden we aandacht
voor vragen en dat is ook gelukt. Naast een aantal landelijke
en regionale kranten besteedde ook Nova, de actualiteiten
rubriek op tv, er aandacht aan. Natuurlijk zit er altijd een keerzijde aan zo’n actie. Sommige pvp’en hadden in hun contacten
met instellingsmedewerkers last van deze publiciteit. Een paar
ziekenhuizen herkenden zich niet in de beschreven situatie en
gingen in discussie. Toch zou ik het opnieuw zo doen. We merk

Wat zijn je wensen voor het nieuwe pand van de stichting?
Het is jammer dat het pand aan de F.C. Dondersstraat nooit
echt de functie van ontmoetingsplaats heeft kunnen vervullen. Het is een mooi oud stadspand, maar als ontmoetingsplek
was het een compromis. Het was altijd zoeken hoe de pvp’en
het best konden worden ondergebracht, terwijl de terugkomdagen een heel belangrijke functie hadden: het enige moment
waarop de pvp zijn échte collega’s treft. Ik hoop dat daar in
het nieuwe pand meer ruimte voor is. Wat ik ook heel belangrijk vind voor de stichting is de hoge kwaliteit van de juridische
medewerkers. Ik hoop dat het juridische aspect de aandacht
houdt, ook op de Maliebaan. Het geeft de stichting ruggengraat. De interactie tussen de praktijk en het juridische aspect,
daar gaat het om in het pvp-werk. Die interactie ligt ten
grondslag aan de dynamiek van de stichting en vormt de kern
waar het vertrouwenswerk om draait. Ik hoop dat jullie een
van de beeldjes meenemen die we aan pvp’en uitreikten bij
hun afscheid: het beeld van het driegesprek. Eigenlijk mag er
in het nieuwe pand ook wel een foto van Paul van Ginneken
aan de muur. Een geschilderd portret gaat wat ver, maar een
geestelijk vader zou toch ergens een plekje moeten hebben. Ik
vind sowieso dat we hem te weinig hebben geëerd om wat hij
heeft neergezet. Dat heeft hij ook gemist. Ja, had hij maar wat
langer geleefd.

Femke Welles was pvp van 1988 tot 2000 en hoofd pvp tot
2008. Ze is nu hoofd van het programma Preventie en
Patiëntenondersteuning bij KWF Kankerbestrijding.
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Posities
In gesprek met Marja van der Zanden en Frederike ten Cate-Adema

king. Sommigen hadden ook psychiatrische problemen. Ze
waren bijvoorbeeld psychotisch of autistisch. Na vrijwilligerswerk bij een vrouwenwegloophuis solliciteerde ik bij de
Stichting PVP en in 1990 ging ik als pvp aan het werk in het
noorden: Wagenborgen en Beilen. Als beginnende pvp maakte je kennis met alle omliggende partijen, dus ook met de
Inspectie, maar verder mocht je niets met de inspectie te
maken hebben. In de tijd dat Paul van Ginneken directeur was
werd het helemaal niet gewaardeerd als een pvp iets wist
van hulpverlening. Ik was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in
vrouwenhulpverlening en had een aantal cursussen gevolgd
bij het RINO, ondermeer de module psychopathologie. Ik
weet nog dat ik dacht toen ik solliciteerde: dat staat mooi op
mijn cv, maar dat was dus niet zo. Voor Paul van Ginneken was
het juist een contra-indicatie, hij moest er niets van hebben
dat ik daar iets van wist. Wat ik erg aan Paul waardeerde, is dat
hij altijd achter de pvp stond. Als je problemen had met een
directeur van een instelling lag het nooit aan jou; dat was heel
prettig. Als het wel aan jou lag omdat je iets verkeerd had
aangepakt, gaf hij je intern op je donder, maar bleef hij naar
buiten toe pal achter je staan. Hij was heel rechtlijnig en die
opstelling was ook nodig om het pvp-werk geaccepteerd te
krijgen. Niet schipperen, geen water bij de wijn. De rechten
van de patiënten, daar sta je voor.‘

Marja van der Zanden was twaalf jaar pvp voor ze in dienst
trad bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Frederike
ten Cate-Adema is afkomstig van de Geneeskundige Inspectie
voor de Geestelijke Volksgezondheid, een van de voorlopers
van de IGZ.
Frederike: ‘ Ik koos heel bewust voor een baan bij de Inspectie.
Ik kon er mijn vak uitoefenen – van huis uit ben ik jurist – en
iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen in de
samenleving: de psychogeriatrische ouderen, de verstandelijk
gehandicapten en de psychiatrisch patiënten. Tegenwoordig
werk ik heel breed en besef ik eens te meer dat ggz-patiënten
inderdaad het meest kwetsbaar zijn. Ik zie dat het somatische
veld heel veel aandacht naar zich toe trekt. Daar zitten de
mondige mensen en gebeuren qua medische kennis en technologie de spannendste dingen. Toen de afzonderlijke inspecties voor de ggz, de volksgezondheid en de geneesmiddelen in
1995 fuseerden tot de IGZ, is de ggz toch een beetje naar de
achtergrond geraakt. De ggz heeft bijvoorbeeld sinds 2006
geen eigen hoofdinspecteur meer, want die is voortaan verantwoordelijk voor zowel de somatiek als de psychiatrie. De
associatie was er niet meer zo. Althans, zo ervoer ik het.
Gelukkig krijgt de ggz nu weer de aandacht die ze verdient.’
Marja: ‘Sinds 2008 hebben we een apart ggz-programma
en een eigen beleidsplan voor 2008-2011, getiteld Sterk van
geest. We onderzoeken elk jaar een thema rond gedwongen
zorg en vrijheidsbeperking, en een algemeen inhoudelijk
thema zoals schizofrenie en middelafhankelijkheid. Ook toetsen we weer individuele dwangbehandelingen.’

In 2002 ging Marja naar de Inspectie. ‘Ik was erg gefrustreerd
dat ik de psychiatrie in die twaalf jaar als pvp niet had zien
verbeteren. Ik zou misschien afgestompt moeten zijn geraakt,
maar ik ging de manier waarop patiënten werden bejegend
juist steeds erger vinden. Die afstandelijke, neerbuigende
houding van ‘wij, de gezonde hulpverleners’ tegenover ’jullie,
de zieke hulpvragers’ stuitte me tegen de borst. Patiënten
kregen te horen dat ze zelf moesten aangeven hoe ze geholpen wilden worden. Het grootste deel van de dag werden ze

Marja kwam in aanraking met de psychiatrie tijdens de opname
van een familielid en later als groepsleidster in een kinder
tehuis. ‘Ik werkte met kinderen met een verstandelijke beper48

aan hun lot overgelaten en zaten ze in de huiskamer voor de tv
te roken. De verschraling van de zorg ging me steeds meer
aan het hart en daar hoopte ik bij de Inspectie, de toezichthouder van overheidswege, iets aan te kunnen doen. Er waaide
een frisse wind door de Inspectie in die tijd.’ Wat is het verschil
met het pvp-schap? ‘Mijn functie is meer openbaar en ik voel
een grotere verantwoordelijkheid door de bevoegdheden die
ik heb. Waar ik weleens tegenaan loop, is dat ik elk woord op
een weegschaaltje moet wegen, want bij alles wat ik als inspecteur zeg, is De Inspectie aan het woord. Als pvp kon ik
denk ik meer mezelf zijn. Natuurlijk geef ik als inspecteur mijn
eigen kleur aan mijn werk, maar ik ben ook overheidsdienaar.
Dat is wel een verschil.’

zin niet meer de ogen en oren op de afdeling die we toen misschien waren. Het halfjaarlijkse overleg tussen inspecteurs en
pvp’ en bestaat ook niet meer. Ik vond dat overleg zelf heel
plezierig, vooral omdat het informeel was. Maar ja, een informeel overleg past niet in een geformaliseerde organisatie – je
kunt er geen target aan hangen. Misschien is het politiek ook
beter om minder contact te hebben met de pvp, want er kan
toch rolverwarring ontstaan. Dat wil niet zeggen dat we
helemaal niet meer optrekken met de pvp, maar het gebeurt
meer op afroep. We horen de pvp af en toe als getuige in tuchtzaken. Uiteindelijk wil iedereen dat de patiënt goede zorg
krijgt. Daar zit het lijntje.’ Marja vult aan: ‘Het zijn onze bondgenoten, zeker als het gaat om patiëntenrechten.’

Frederike herinnert zich nog hoe Marja binnenkwam. ‘Wan
neer we een klacht ontvingen, wilde ze daar meteen op af.
Als pvp ga je achter de patiënt staan; dat is je kader. Werk je
bij de Inspectie en diezelfde patiënt komt met diezelfde klacht,
dan ga je ook naar de behandelaar om te horen hoe die het
ziet. Als inspecteur ga je in het midden staan. Je moet eigenlijk
voortdurend een beetje water bij de wijn doen. Het komt zelfs
voor dat we in artikel-41a klachten zeggen: alles afwegende
is het misschien toch een goed idee om mee te gaan met de
dokter en zonder toestemming of zelfs gedwongen tot medicatietoediening over te gaan. We zijn daar heel terughoudend
in, maar soms kan iemand na een dwangbehandeling weer
een hele tijd goed functioneren en als het binnen de wette
lijke criteria voor dwangbehandeling valt, kan de inspecteur de
rechter in die zin informeren. Dat is weleens lastig. In de jaren
tachtig en negentig, vóór de fusie, werkten we anders en hielden we op individueel niveau intensiever toezicht. De inspecteur bezocht elke maand de instelling en sommige inspecteurs
hielden spreekuur voor de patiënten. Tegenwoordig bewegen
we ons meer op systeem- en indicatorenniveau. We zijn in die

In 2008 zocht de Stichting PVP de publiciteit om te rappor
teren over de slechte omstandigheden op bepaalde gesloten
afdelingen. Aanleiding was een incident in SPDC Oost, waar
een gesepareerde patiënt stikte in een stukje brood. Kort
daarvoor had de pvp de situatie in SPDC Oost onder de aandacht gebracht bij de Inspectie . Hoe gaat de Inspectie om met
dit soort signalen? Frederike: ‘Als een pvp een schriftelijk signaal
bij ons neerlegt, dan onderzoeken wij dat. Die afspraak bestond
al, maar is naar aanleiding van dat incident herbevestigd.’
Marja: ‘2008 was het eerste jaar van Sterk van geest en het
thema voor dat jaar was separatie op de dag van opname.
Daarin bestonden grote verschillen: op sommige afdelingen
werd op de eerste dag nauwelijks gesepareerd en op andere
afdelingen belandde je bij wijze van spreken meteen in de
separeer. Dan kregen we te horen: de verwijzer zei dat deze
patiënt heel gevaarlijk was en zeker gesepareerd moest worden. Bij patiënten die met politie en geboeid binnenkwamen
was het zelfs een automatisme om ze in de separeer te zetten.
We hebben in 2008 een 39-tal opnameafdelingen (van de 168)
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bepaalde medicatie en hij vraagt je zijn wens te ondersteunen
om de medicatie te stoppen. Ik zou daar gefrustreerd door
raken en de neiging hebben om met de patiënt in onderhandeling te gaan.’

doorgelicht. Tijdens het schrijven van het rapport vond dat incident plaats in SPDC Oost. Die afdeling kwam uit ons onderzoek ook naar voren als zeer risicovol.’

Als inspecteur ga je

Marja had daar geen problemen mee. ‘Ik vond het juist van
belang om als pvp de luidspreker van de patiënt te zijn en heel
goed duidelijk te maken wat hij wel of niet wilde. Om uit te
leggen waarom de medicatie juist goed zou zijn, is aan de
behandelaar. In de laatste Jurisprudentie verplichte ggz beschrijft een advocaat een soortgelijke taakverdeling tussen
advocaat en rechter. Een rechter wees een machtiging af van
iemand die duidelijk gedwongen had moeten worden opgenomen. De advocaat schrijft dat hij vindt dat je als advocaat pal
achter je cliënt moet blijven staan en dat je van de rechter mag
verwachten dat die, na afweging van alle argumenten, een
wijze beslissing neemt. Je bent als advocaat ingehuurd om het
standpunt van de cliënt te verdedigen, dus dat doe je, ook al
denk je er zelf anders over. Zo zag ik het ook als pvp.’

in het midden staan.
De Stichting PVP zet zich al dertig jaar in voor het verkleinen
van de machtsongelijkheid tussen de patiënt en de instelling.
Is dat doel bereikt? Marja: ‘Het antwoord op die vraag is helaas
nee. Ik werd pvp met het idee dat die functie op den duur niet
meer nodig zou zijn. In mijn ideale wereld zou de hulpverlener
– die is er toch ook in het belang van de patiënt? – de pvp-rol
overbodig maken. Daar ben ik helemaal van teruggekomen. In
de ggz komen namelijk telkens nieuwe mensen werken en die
worden nog steeds opgeleid vanuit een medisch kader.
Dat is in al die jaren nauwelijks veranderd, ook niet sinds ik
inspecteur ben. Het patiëntenperspectief is en blijft onder
belicht. Patiënten worden nog steeds vaak gezien als wandelende ziektebeelden, zeg ik maar even kort-door-de-bocht. En
patiëntenrechten, tsja. Ik had laatst een klachtzitting over
dwangbehandeling waarbij de psychiater aangaf zich niet
bezig te houden met juridische regels. Ze hebben niet geleerd
te denken in die termen.’

Het gesprek loopt ten einde. Frederike gaat op weg naar een
volgende afspraak. Heeft zij nog een cris de coeur? ‘Jazeker:
een vertrouwenspersoon in de gehandicaptenzorg.’ Marja
hoopt op een goede verankering van de familievertrouwenspersoon in de nieuwe Wet verplichte ggz. ‘Een heel goed
initiatief, de fvp. Een geweldige functionaris. Ik vind alleen niet
dat hij dezelfde bevoegdheden moet krijgen als de pvp, zoals
nu in het wetsvoorstel staat. De fvp is er voor de familie en zou
geen toestemming moeten kunnen krijgen om het dossier van
de patiënt in te zien. De familie heeft vaak een heel ander perspectief. Ze kan vinden dat haar familielid, de patiënt, niet
goed wordt behandeld. Het kan ook zijn dat ze te weinig informatie krijgt en zich buitengesloten voelt. Dan moet je nog
maar afwachten of haar belang hetzelfde is als dat van de

Ook Frederike heeft niet het gevoel dat er tegenwoordig meer
wordt geluisterd naar de patiënt in vergelijking met vroeger.
‘Ik denk dat mensen die zo ziek zijn dat ze worden opgenomen
wel iemand naast zich kunnen gebruiken die onvoorwaardelijk
voor ze gaat. Dat lijkt me tegelijkertijd het grootste dilemma
voor de pvp. Stel dat je ziet dat een patiënt echt opknapt van
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patiënt. Wat ga je dan doen met informatie uit het patiëntendossier? De privacy van de patiënt is daarmee geschaad. In
het wetsvoorstel staat ook dat de pvp inzage heeft in het dossier ‘tenzij de patiënt daar bezwaar tegen heeft’. Dat klopt
niet, vind ik. Daar moet je expliciet toestemming voor vragen,
anders zegt een patiënt veel te snel ja of nee. Het moet een
zorgvuldig besluit zijn. Toen ik pvp was, vroeg ik schriftelijk
toestemming aan een patiënt als ik zijn dossier wilde inzien. Ik
doe dat nu bij klachtzaken nog steeds, ook al heb ik als inspecteur die bevoegdheid sowieso. Een cliënt moet weten dat de
inspecteur zijn dossier mag inzien en als hij het niet wil, dan
hebben we een probleem. Daardoor kun je soms minder
zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe de Tweede Kamer op deze
vergaande bevoegdheden gaat reageren. Maar die wet, die
gaat wel door.’

Marja van der Zanden was pvp van 1990 tot 2002. Sindsdien
is zij inspecteur bij de IGZ. Frederike ten Cate-Adema is
inspecteur-jurist bij de IGZ. Daarvoor was zij inspecteur bij de
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid.

51

Het probleem scherper krijgen
In gesprek met Jos de Beer

trokken. Achteraf heb ik weleens gedacht: als jullie terug
kijken, had je het dan op dezelfde manier gedaan? Eerst dat
rapport uitbrengen en ook nog uitgebreid op de televisie? Met
zoiets maak je niet alleen heel veel los, maar maak je het ook
heel veel groter. Misschien terecht, het is natuurlijk een afschuwelijk incident, maar op deze manier voedt je de hype.
Jullie liepen ons toen wel een beetje voor de voeten, want we
zaten juist in een heel delicaat traject met de Inspectie. Dus
nee, echt gelukkig waren we er niet mee. Als wij of jullie de
tijd hadden gehad om er beter over na te denken, dan was er
misschien een andere mediakoers gevolgd. Maar goed, die tijd
was er niet.

Jos de Beer was tot en met 2010 directeur van GGZ Nederland,
de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Dit interview vond plaats op 28 maart
2011 bij NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, waar Jos de Beer sinds 1 januari 2011 directeur is.
Wat vond u als zorgaanbieder van de komst van de pvp?
Ik ben praktisch ingesteld. Dus in eerste instantie dacht ik:
wat moet die pvp nou naast de bestaande cliëntenraden en
familieraden? Maar in tweede instantie dacht ik: het is in de
ggz, maar misschien ook wel daarbuiten, zeker een nuttige
functie die een cliëntenraad niet zomaar kan overnemen. Zo’n
patiëntenvertrouwenspersoon, het woord zegt het al, heeft
een een-op-een-relatie met de patiënt en een cliëntenraad
gaat over bredere, algehele belangen. Nadenkend over die
ontwikkelgang, kreeg ik er gaandeweg meer begrip voor.
Een van de beleidsmedewerkers bij GGZ Nederland, zelf pvp
geweest, heeft me uitgelegd hoe het werkt. Ik kreeg steeds
meer gevoel voor de functie. Voor patiënten die soms letterlijk
tegen een muur oplopen is de pvp toch belangrijk. Dus op
afstand – het staat niet dagelijks op het netvlies van een bestuurder in de ggz – kreeg ik sympathie voor de pvp.

Wie moet dit soort dingen dan aan de kaak stellen?
Bij het signaleren van trends kan de stichting zeker een rol
spelen. Als jullie zien dat er dingen echt niet goed gaan en
denken: dit incident springt eruit, maar voor hetzelfde geld
gebeurt het morgen ergens anders, dan vind ik dat je als
branche wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt. Daar
komt bij dat de pers en de politiek veel eerder naar jullie luisteren dan naar de zorgaanbieders. Het beeld van: die houden
het deksel erop en proberen het allemaal te vergoelijken. Zo
wordt ook naar het Landelijk Platform GGz veel beter geluisterd als het om patiëntenbelangen gaat. De karikatuur van
instellingen als verdedigers van de gevestigde orde.

Waar zou de pvp zich vooral op moeten richten?
Ik denk niet zozeer op leefklimaat, leefomstandigheden en
hygiëne. De kwaliteit van het eten gaat meerdere personen
aan en is meer iets voor een cliëntenraad. Als het gaat om
zaken als individuele bejegening en behandeling, niet gehoord
worden, dan komt de pvp in beeld.

Wat denkt u van het monitoren van gesloten afdelingen
door de pvp?
Ik zou daar heel terughoudend in zijn. Voordat je het weet,
word je beschouwd als verlengstuk van de Inspectie – die
betaalt dan nog net niet je salaris. Daar moet je ver vandaan
blijven. De Inspectie heeft op zichzelf een heldere taak en die
moet ze vooral goed uitvoeren. De Inspectie kan ook echt bijten. Laat de Inspectie maar de rol van boeman spelen als dat

Toch heeft de Stichting PVP na het incident in SPDC Oost
een rapport uitgebracht over leefomstandigheden.
We zijn als GGZ Nederland twee weken lang met niets anders
bezig geweest, want dat incident werd op brancheniveau ge52

nodig is en blijf daar in je rol van pvp ver vandaan. Je moet heel
goed nadenken en blijven nadenken over welk profiel je jezelf
aanmeet als stichting. Je hebt in eerste instantie ook het vertrouwen van de instelling nodig, dus denk ik dat je veel bereikt
met stille diplomatie. Er kan een punt komen dat je zegt: ja
luister eens, nu is het ook onze verantwoordelijkheid om het
op te schalen, maar dan ben je nog steeds geen klikspaan van
de Inspectie. Die kant moet je volgens mij helemaal niet op.

dige luxe’. De tendens zou kunnen worden: ‘die patiënten
hebben het allemaal aan zichzelf te wijten’, ‘hadden ze maar
niet aan de drank en de drugs moeten gaan’ of ‘wij kunnen er
ook niets aan doen dat iemand een ongelukkige jeugd heeft
gehad’. Het versoberen van het behandelklimaat, wat je bij
de tbs ook al ziet, is wel een risico. Dat zal niet vanuit de ggz
zelf komen, maar misschien wel vanuit de politiek. De stichting heeft natuurlijk het voordeel dat ze een kleine begrotingspost is en dat ze in de wet staat, dus zo eenvoudig is ze niet te
schrappen, maar het is sowieso verstandig om regelmatig op
de thermometer in het politieke klimaat te kijken. Het kan
nooit kwaad om af en toe eens een Kamerlid te spreken.

Het kan nooit kwaad
om af en toe eens een

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat het zo ver
komt?
Goed op het netvlies staan bij de mensen van VWS, bij de
politiek en natuurlijk bij de ggz zelf. Dat helpt! Je hebt altijd
vrienden en minder goede vrienden, dat is een beetje het
spel. En zorg voor een professionele uitstraling. Die verhuizing
komt dus eigenlijk op een heel goed moment. Het straalt
ambitie uit.

Kamerlid te spreken.
Welke kant moet de stichting dan wel op de komende jaren?
Ik kan me voorstellen – en misschien gebeurt dat al – dat de
ggz veel kan leren van het werk van de pvp. Het zou interessant zijn om op een aantal aspecten onderzoek te laten doen.
Wat haal je voor leerpunten uit het pvp-werk? Wat komt er
naar voren als je die bijna 30 jaar aan dossiers langsloopt?
Wat is er verbeterd, wat is er verslechterd, waar moet je voortdurend op letten? De pvp zal zich als individu professioneel
blijven ontwikkelen, maar houdt in de kern dezelfde opdracht,
namelijk om vertrouwenspersoon te zijn voor een cliënt die
een probleem heeft. Je moet proberen dat probleem en de
oplossing ervan scherper en scherper te krijgen.

Jos de Beer is sinds april 2011 lid van de raad van toezicht van
de Stichting PVP.

Waar liggen volgens u de grote risico’s voor de stichting in
de toekomst?
In het huidige politieke klimaat zou gezien de bezuinigingsdrang snel gezegd kunnen worden: ‘afschaffen’, of ‘overbo
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Code 300
cliënt zoekt contact
Irene van Hooren

overheen. De pvp kan u daarmee helpen. Zal ik de lokale
pvp vragen om contact met u op te nemen?
Graag, dan hoef ik hem zelf niet te bellen.
Succes, mevrouw.

Op 25 februari 2011 loop ik een dag mee bij de Helpdesk PVP,
de telefonische hulpdienst van de stichting. De helpdesk
bevindt zich op de tweede etage, in een lichte kamer aan de
voorkant van het gebouw. De geluiden van de straat dringen
hier verrassend luid door. Schimmelplekken boven het raam
herinneren aan een lekkage van vorig jaar. Het is een rom
melige, gezellige werkplek waar collega’s graag even komen
kletsen en waar het ook zomaar ineens heel rustig kan zijn.
Vandaag wordt de helpdesk bemand door de pvp’en Martijn
van Gool en Theo van Veldhuizen.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot
16.00 uur en op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Daarbuiten kunnen cliënten een boodschap inspreken op de
voicemail of een e-mail sturen. Alle helpdeskcontacten worden geregistreerd. Een gesprek met een cliënt die contact
zoekt met de pvp krijgt de code 300. Oorspronkelijk was
de helpdesk bedoeld om service te bieden aan ambulante
cliënten, maar de meeste bellers zijn opgenomen cliënten die
hun eigen pvp niet kunnen bereiken. Theo: ‘Een flinke groep
klinische cliënten weet de helpdesk heel goed te vinden als
hun vaste pvp er even niet is. Ze hebben soms wat weinig
geduld en soms ook – heel terecht – grote haast. In veel gevallen is een praatje, even wat persoonlijke aandacht voor
deze vaste cliënten al voldoende en kun je ze daarna terug
verwijzen naar hun vaste pvp of de koppelgenoot; dat is
een collega uit een nabijgelegen regio die de pvp vervangt.
Wat we vaak doen is zorgen dat het proces op gang blijft.
Laatst sprak ik een man die razend was over de bejegening
door een verpleegkundige. Die wilde hij in eerste instantie
nooit meer spreken, maar nu gaat er toch een driegesprek
plaatsvinden. Ik kreeg hem zover dat hij het gesprek wilde
aangaan, over zijn boosheid heen kon stappen. Voornamelijk
door een luisterend oor te bieden. Het werk op de helpdesk
kan heel hectisch zijn, maar is fascinerend. Je wordt even
deelgenoot gemaakt van het leed van een ander.’ De helpdesk
beantwoordt sinds een jaar ook de telefoontjes voor Dwang
in de Zorg, het digitale informatiepunt van VWS. Het is de
taak van de helpdeskmedewerkers om mensen wegwijs te
maken op de website van Dwang in de zorg of ze te verwijzen,

Goedemorgen, met Theo van Veldhuizen, helpdesk
Stichting PVP.
Hallo, met mevrouw F.
Waar kan ik u mee helpen?
Nou, die pvp hier doet echt helemaal niets voor mij!
Wat vervelend mevrouw, wat is er aan de hand?
Nou, ik wil naar huis, wil hier weg, maar hij laat mij niet gaan.
Bent u vrijwillig opgenomen, mevrouw?
Nee, ik heb een IBS, volkomen onterecht!
Mevrouw, dat is vervelend voor u. Alleen kan een pvp die
IBS niet zomaar opheffen. Die is door een rechter opgelegd
en daar is nu uw behandelaar verantwoordelijk voor.
Heeft u die al gesproken?
Nou, hij komt straks langs.
Dan adviseer ik u om aan die behandelaar te vragen wat er
volgens hem aan de hand is, wat er verder gaat gebeuren
en hoe u weer naar huis kunt gaan. Misschien kunt u
daarover afspraken maken. U kunt bijvoorbeeld vragen
of ze verwachten dat u hier wat langer zult moeten blijven
of misschien wel snel weer naar huis kan. Als u het niet eens
wordt met uw behandelaar, kunt u daarna met de pvp bespreken wat die voor u kan doen. U kunt bijvoorbeeld
een ontslagverzoek indienen, maar daar gaat wel wat tijd
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missie kon inlichten. Er is toen geschorst. Later hoorde ik
van een collega dat de klacht gegrond is verklaard. Het is dus
gelukt om deze vrouw vanuit de helpdesk te ondersteunen
bij het handhaven van haar rechten.’

naar GGZ Nederland bijvoorbeeld. Ze gebruiken daarvoor
hun kennis van de ggz, maar vervullen geen pvp-rol. Martijn:
‘Het is wel omschakelen als je gebeld wordt via die lijn.
Daar bellen bijvoorbeeld mensen naartoe om te vragen hoe ze
hun vader gedwongen kunnen laten opnemen. Dat is natuurlijk totaal anders dan je werk als pvp.’

Martijn studeerde Algemene sociale wetenschappen, studeerde af op verslavingszorg en was jarenlang beleidsonderzoeker.
Dat werk vond hij te eenzaam. ‘Je had alleen contact met
mensen als je data ging verzamelen en bij de presentatie van
je rapport. In de tussenliggende periode zat je maar een beetje
te denken; dat sprak me niet zo aan. In het pvp-werk kom
je hele bijzondere mensen tegen. Je moet als pvp ook met
allerlei soorten mensen kunnen communiceren, of het nu
raden van bestuur zijn, advocaten, psychiaters, vriendelijke
verpleegkundigen of cliënten die het spoor helemaal kwijt
zijn. Er wordt nogal wat van je gevraagd in dit werk. De psychiatrie is al voor het merendeel ellende en mensen die bij ons
terecht komen zijn ook nog eens ontevreden, dus dat is dubbel
ellende. Maar soms kun je door niet eens echt wat te doen,
door gewoon te luisteren, toch net even het verschil maken.’

Soms kun je net even het
verschil maken.
Volgens de website van de Stichting PVP geeft de helpdeskmedewerker vooral informatie en advies. Toch wordt – op
afstand – ook bemiddeld en bijstand verleend. Standaard
aan ambulante cliënten, maar af en toe, wanneer er spoed geboden is en de vaste pvp van een cliënt niet aanwezig is, ook
aan klinisch opgenomen cliënten. Zo werd Martijn een paar
weken geleden op de helpdesk benaderd door een verpleegkundige van een vrouw die binnen twee uur dwangbehan
deling zou krijgen. ‘Beide pvp’en in die regio waren ziek of
vrij, maar er moest wel snel wat gebeuren. Toen ik de cliënt
zelf aan de lijn kreeg, bleek dat ze me niet wilde spreken. Niet
per telefoon in ieder geval, ik moest maar langskomen. Ik
probeerde uit te leggen wat ik wel en niet voor haar kon
doen, maar ze kon of wilde niet samenwerken. Normaal gesproken houdt het dan op, maar het was overduidelijk dat ze
niet gedwongen behandeld wilde worden. Ik heb toen een
klaagschrift geschreven voor de klachtencommissie met een
schorsingsverzoek, wat betekent dat de beslissing wordt uitgesteld totdat de klachtencommissie een uitspraak heeft
gedaan. Ik mailde het klaagschrift naar de verpleegkundige,
waarna de cliënt alsnog ondertekende en ik de klachtencom-

Er belt een vrouw die steeds meer meubels uit haar huis ziet
verdwijnen en haar schoonmoeder niet vertrouwt, een vrouw
die klaagt dat een van de medewerkers van de instelling een
spion is en een jongeman die al snel niet meer weet waarom
hij belt. Er is een mail binnengekomen van een man die een
sanctie heeft gekregen. Het is niet duidelijk wat zijn vraag is,
dus Martijn belt hem.
’t Is dat er geen prikkeldraad omheen zit en er geen wachttorens
staan, anders zou je zweren dat je in een concentratiekamp zit.
Ik ben uit zelfbescherming vertrokken. Gisteren werd er
gesproken over gedwongen opname. Als dat aan de hand is,
koop ik een pistool en schiet ik een kogel door mijn kop.
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schudden. Dan ontspan ik me en ben ik het kwijt. Iedereen
gaat er anders mee om. De een kan meer dingen verdragen en
een plekje geven dan de ander. Er zijn ook mensen die bij de
stichting binnenkomen en vrij snel weer weg zijn omdat het
ze te veel raakt. Die zichzelf er zo in gooien met hun gevoel,
dat ze helemaal verstrikt raken in de stress, de betrokkenheid,
het verantwoordelijkheidsgevoel. Het is een vak met heel
veel kanten en onverwachte ontwikkelingen. Het is niet een
voorspelbaar en stereotiep iets dat je even uitvoert. Integen
deel, elke dag is anders. En soms zijn er dagen dat je het even
niet hoeft te zijn, dat is ook wel weer heerlijk.’

Als u het oneens bent met de sanctie, kunt u daarover in
beklag gaan. Dan hoeft u niet meteen te vertrekken als
u dat niet wilt.
Mijn pvp is vandaag vrij.
Wat zou u met hem willen doen?
Proberen het systeem om te vormen. Als dat lukt, tenminste.
Dan kunt u beter wachten tot uw eigen pvp er weer is.
Ja, ik wacht tot donderdag.
Oké, dan doen we het zo. Een fijne dag, meneer.
Volgens Martijn was deze man heel emotioneel en boos, maar
niet gevaarlijk. Waar trek je als pvp de grens? Theo: ‘Als pvp
heb je een geheimhoudingsplicht en die kun je alleen in zeer
uitzonderlijke situaties doorbreken. Eigenlijk alleen als het
gaat om kwesties van leven en dood. Als een cliënt zegt dat
hij een pistool heeft gekocht en iemand gaat doodschieten,
zou ik zeggen: de informatie die je me nu vertelt, kan ik niet
voor me houden. De pvp staat aan de kant van de cliënt, maar
daar zit een grens aan. Gelukkig heb ik zoiets nog nooit mee
gemaakt.’

Goedemiddag, Helpdesk Stichting PVP, met Martijn.
Dag, met mevrouw H.
Dag mevrouw H.
Ik bel even om te zeggen dat ik vandaag niet ga bellen.
Waarschijnlijk.
Uitstekend, mevrouw H. Ik hoor het wel. Goedemiddag.
Goedemiddag!

Theo van Veldhuizen is pvp sinds 1995 en Martijn van Gool sinds
2006. Irene van Hooren is tekstschrijver en redacteur.

Theo studeerde Rechten, werkte in de cliëntenparticipatie en
in de horeca en probeerde enkele jaren zijn brood te verdienen
als beeldend kunstenaar. ‘Als pvp kun je op een heel onafhankelijke en solistische manier wat betekenen voor psychiatrische patiënten in die toch ongelijkwaardige positie waarin ze
verkeren. Wat vooral aantrekkelijk is, is de vrijheid waarin je
je werk kunt doen. Die is minder dan vroeger, er is een grotere
werkdruk en je hebt een veel grotere case load, maar het is
nog steeds erg boeiend. Je ontmoet heel bijzondere mensen,
soms in erbarmelijke omstandigheden. Je leert je eigen el
lende meer te relativeren, dat is wel het mooie van dit vak.
Soms is het zwaar en ben je geestelijk moe aan het eind van de
dag. Ik zit gelukkig zo in elkaar dat ik het thuis van me af kan
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Een kwetsbaar imago
In gesprek met Mady Samuels

worden wel als zodanig ingezet. Wat leeft er in de praktijk?
Waar lopen patiënten tegenaan? Van daaruit kun je de ver
taalslag maken naar beleid, een visie ontwikkelen op hoe de
wetgeving zou moeten zijn. Ik vind dat een gewenste ontwikkeling. Vergelijk het met een klachtencommissie. Die neemt
allerlei ad hoc-beslissingen over klachten die worden voor
gelegd. Zou het niet mooi zijn als een klachtencommissie
een visie ontwikkelde op hoe het klachtenrecht er eigenlijk uit
zou moeten zien? Zo zie ik het ook bij jullie organisatie. Jullie
zien waar patiënten behoefte aan hebben en geven een
signaal af aan VWS. Op die manier worden de hiaten in de
praktijk vertaald naar beleid en beleidswijzigingen. Daar is
de patiënt uiteindelijk mee gebaat.

Wanneer raakte je betrokken bij de Stichting PVP?
Aan het eind van de jaren negentig, op de drempel van het
afscheid van directeur Tjardo Louwe. Ik heb hem één keer
ontmoet, maar had vooral veel contact met Ton Peters. Ik was
dossierhouder voor de Bopz bij VWS en zat als adviseur in
de eerste en de tweede evaluatiecommissie. De echte pioniersfase, toen de pvp nog niet in de wet verankerd was, heb ik
dus niet meegemaakt. De Bopz is vooral een patiëntenwet.
Medio jaren negentig, toen de wet ontstond, was het begin
van een ontwikkeling waarbij de patiënt echt meer rechten
kreeg. De pvp is daarin meegegroeid. Als je patiënten meer
rechten geeft en je hebt met dwangtoepassing te maken, is
het goed om een belangenbehartiger te hebben die voor de
patiënt kiest. Het is eigenlijk hand in hand gegaan. De Bopz
was de eerste wet die de interne rechtspositie van opgenomen
patiënten beschreef. Het was de tijdgeest om die rechten
goed te willen borgen. Dat verklaart ook dat de pvp een prominente plaats heeft gekregen. De Bopz geeft het vertrouwenswerk een hele stevige basis. Niemand kan er meer omheen.

Wees helder in wat je doet.
Waar moet de stichting zich de komende jaren op richten?
Een belangrijke tendens is dat patiënten heel veel via inter
net doen. Je moet er dus rekening mee houden dat patiënten
ook andersoortige informatie krijgen. Je bent niet meer de
enige informatiebron. Je zult als organisatie moeten nadenken over hoe je omgaat met die tendens en hoe je je dienst
verlening daarop afstemt. Daarnaast zul je als stichting goed
zichtbaar moeten blijven. Jullie hebben je ontwikkeld tot een
organisatie die advies kan geven over bredere vraagstukken
in de zorg. Misschien moet je daar wat meer ruchtbaarheid
aan geven. Probeer jezelf in de kijker te zetten. Daar zou je in
je pr nog wel een stap in kunnen zetten. Voor mij en voor
mensen in de ggz is de Stichting PVP een begrip, maar er zijn
genoeg mensen bij wie ze nog niet op het netvlies staat.
Mensen die opeens met de ggz te maken krijgen wanneer een
familielid wordt opgenomen. Je werkt voor een heel specifieke

Zie je verschillen tussen het vertrouwenswerk van toen en nu?
Ik vind dat de stichting de afgelopen tien jaar een belangrijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het werkterrein van de organisatie is in de loop van de tijd verbreed. In het begin was
het vertrouwenswerk primair gericht op het beschermen van
de rechten van de individuele patiënt. De laatste jaren is de
stichting als professionele organisatie ook belangenbehar
tiger van patiëntenrechten en aanspreekpunt voor bijvoorbeeld VWS. Als het gaat over de toepassing van dwang en
drang, is de Stichting PVP een duidelijke speler. Jullie worden
gezien als een volwaardige gesprekspartner die kan mee
denken in de grote lijnen van het beleid. De Rijksoverheid en
de politiek weten wie jullie zijn en hechten belang aan jullie
mening en visie. Jullie zijn geen patiëntenorganisatie, maar
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ken mensen. Ik had ook bij een ggz-instelling kunnen gaan
werken, maar dat trekt mij niet. Ik wil de landelijke lijnen
uitzetten, op grote schaal iets kunnen betekenen voor een
kwetsbare groep. Dat is het spannende van werken op een
ministerie.

doelgroep en het moet helder zijn dat je er expliciet voor die
groep bent. Het zou niet mijn advies zijn om je te verbreden
naar andere sectoren, zoals de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Houd je bij je core business en maak
die zichtbaar. Het gaat om je identificeerbaarheid. Wees helder in wat je doet. Het is een kwetsbaar imago. Blijf die kleine,
eigenzinnige organisatie. Al ben je niet echt klein, je vertegenwoordigt toch een grote patiëntencategorie. Wat je wel kunt
doen is je kennis en expertise beschikbaar stellen aan een
andere stichting die aan vertrouwenswerk wil gaan doen,
bijvoorbeeld in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Een organisatie met een ander, eigen geluid, vergelijkbaar met de
Stichting FVP. Wat je aan kennis en know how hebt liggen
is waardevol. Je hebt een heel pakket goodwill om over te
dragen en dat zou je kunnen uitventen.

Waarom denk je achteraf dat je niet geschikt zou zijn voor
het pvp-werk?
Ik denk dat ik er moeilijk afstand van zou kunnen nemen.
Toen ik bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
werkte, had ik dat ook. Aan de ene kant had ik het gevoel dat
ik een beetje afstompte door al die verhalen over hoe moeilijk
het is om een verblijfsvergunning te krijgen. Aan de andere
kant schreef ik adviezen om verblijfsvergunningen af te
wijzen. Daar kreeg ik last van. Ik kreeg gewetenswroeging en
merkte dat het moeilijk voor me was om afstand te nemen.
Als pvp zou ik dat ook moeilijk vinden. Je moet met gezonde
distantie de deur achter je dicht kunnen doen. Misschien leer
je dat in de loop van de tijd. Ik denk ook dat het een vrij
solistische baan is. Je hebt wel collega’s maar die hebben
allemaal hun eigen werkspits. Een keer in de zoveel tijd overleg je met elkaar, maar in principe ben jij het aanspreekpunt
die alle informatie en ellende van patiënten over zich heen
krijgt. Het lijkt me een zware taak. Bovendien moet je om echt
iets voor een patiënt te bereiken op goede voet blijven staan
met het bestuur van de instelling en dat kan best een dilemma
zijn. Je moet een goed gevoel voor evenwicht hebben. Het is
toch een beetje koorddansen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de ggz?
Ik heb Rechten gestudeerd en wilde altijd al graag werken
op het terrein van de gezondheidszorg, liefst in de ggz. Iets
betekenen voor kwetsbare groepen sprak me erg aan. Ik heb
zelfs ooit gesolliciteerd op een pvp-functie. Ik las de advertentie en vond het echt iets voor mij. Ik was erg teleurgesteld dat
ik niet werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat vond ik echt
heel jammer. Met de wijsheid die ik nu heb, weet ik niet of ik er
echt geschikt voor zou zijn, maar dat is een ander verhaal.
Voordat ik bij VWS begon, werkte ik bij drie andere minis
teries: bij OCW, bij LNV en bij de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken van Justitie. Als ik nu nog een stap zet,
dacht ik, wil ik op een beleidsterrein werken dat ik echt leuk
vind, waar ik affiniteit mee heb en uitdaging in vind. Op een
gegeven moment zag ik in de krant een baan bij de Directie
Geestelijke Gezondheidszorg en daar heb ik op gesolliciteerd.
Ik werk hier alweer zeventien jaar, wat aangeeft dat het geen
job hop was. De ggz is een overzichtelijk veld met heel betrok-

Mady Samuels is senior beleidsmedewerker bij de afdeling
Curatieve GGz van de Directie Curatieve Zorg van het Ministerie
van VWS. Van 1997 tot 2010 was zij betrokken bij de regelgeving
en financiering van de Stichting PVP.
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Geen gedonder
wij zetten onze schouders eronder
Jos Hoogstraaten

Ook in de toekomst zal de Stichting PVP haar werkzaamheden
betrokken, competent en met grote inzet moeten kunnen
blijven verrichten. Dat zal onder andere betekenen dat we ons
als stichting moeten concentreren op de behoeften van onze
(toekomstige) cliënten. Daartoe is het van belang eerst zelf
goed in kaart brengen hoe zich die behoeften kunnen gaan
ontwikkelen, wie de cliëntengroepen in de toekomst zijn en
hoe we die doelgericht kunnen bedienen. Onze deskundigheid
en onze bereikbaarheid blijft hierbij uitermate belangrijk.

Deze en tal van andere veranderingen in de ‘zorgmarkt’
vragen van de Stichting PVP een duidelijke reactie hoe haar
toekomstige dienstverlening aan te passen. Wat voorbeelden:

- De toename van mondige cliënten noodzaakt tot meer
inlevingsvermogen en competentie.

- De toenemende roep om vertrouwelijkheid en deskundigheid vraagt om versterkte privacyregels en inrichting van
een online kennisdatabase/bibliotheek, mogelijke inzet
van ervaringsdeskundigen en dergelijke.

De Stichting PVP gaat met

- Segmenteren betekent meer dienstverlening voor

haar tijd mee!

ambulante cliënten (grote groep relaties), kinderen en
familie.

- Duidelijke taakstelling vereist goede afspraken en een

We kunnen allemaal zelf constateren – en dat is ook maatschappelijk gewenst – dat de ggz volop in beweging is. Enkele
voorbeelden:

Jos Hoogstraaten is lid van het cliëntenpanel van de Stichting
PVP. Voor dit boek zette hij op papier hoe hij verwacht dat het
vertrouwenswerk zich de komende tien jaar zal ontwikkelen.
Cliënten in de psychiatrie hebben volgens hem vooral
behoefte aan een betrokken en luisterend oor, aan
competente hulp bij (het proces van) het vinden van een
oplossing voor een kwestie en aan onafhankelijkheid.
Ze willen beslist geen overbodige bureaucratie of een
papierwinkel. De stichting zal zich de komende jaren intern
moeten focussen op competentie bij de pvp’en en zal moeten
investeren in kennis, bijvoorbeeld een online databank.
Jos Hoogstraaten herinnert zich van F.C. Dondersstraat 9
vooral de slechte parkeergelegenheid en de bedompte
vergaderruimte in de kelder. Hij vindt het pand outdated.
Zijn tip voor het nieuwe gebouw: “Zorg voor een licht,
uitnodigend en van goede faciliteiten voorzien gebouw anno
2011. Laat die ouwe muffe sfeer achter, das war einmahl...”

helder reglement.

- Dichtbij de cliënt zijn, rondom de klok, kan alleen via
- Veel nieuwe behandelmethodes; een trend van in house

e-mail, website, facebook, twitter etcetera.

naar meer ambulante behandelvormen; de introductie
van e-healthprogramma’s; de verschuiving van individuele
naar meer groepsgerichte behandelvormen; een fikse
toename van jonge cliënten in de ggz.

- Maar ook: de toenemende invloed van de financiers van
de zorg, zoals overheid en zorgverzekeraars; het streven
naar meer transparantie in de zorg; nieuwe vormen van
toezicht en dergelijke.

- Plus thema’s als budgettaire krapte, krimp in de gunning
van behandelcapaciteit en niet in de laatste plaats: een
mondige ggz in een “ik”-samenleving.
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Pvp 24/7
elsa grin

Wat voor mij in werken een belangrijke factor is, die ik in een
bijzondere vorm hoop terug te vinden in het werk van pvp,
is dynamiek. Of het nu letterlijk beweging betekent, zoals
tijdens het doen van mijn grote hobby: lesgeven als spinninginstructeur, of dynamiek tussen mensen. Hoewel groepsdynamiek voor absurde en grappige situaties kan zorgen, zorgt
het vaker voor schrijnende gevallen van (mis)communicatie.
Cliënten die uit angst of onwetendheid onbeholpen communiceren, bijvoorbeeld door te dreigen met juridische stappen,
lijken zich te verzetten tegen de behandeling terwijl ze eigenlijk op zoek zijn naar informatie en steun. De Stichting PVP
spreekt mij aan vanwege de partijdigheid die ze uitdraagt.
Binnen de ggz heb ik gezien dat cliënten vaak veranderen
in een lopend label. De behandelaar of het behandelteam
heeft zich een beeld gevormd van de stoornis of van de te
geven behandeling en alle afwijkende signalen worden binnen
dat kader vertaald. Wat de cliënt of de familie inbrengt aan ‘afwijkende ideeën of vragen’ wordt afgedaan met dooddoeners
als ‘het is nu eenmaal vastgesteld’ of ‘u krijgt bij ons de beste
zorg’. Maar hoe die zorg er precies uitziet en wat daarin de
rechten en plichten zijn van de cliënt en van de behandelaar,
wordt nog weleens onuitgesproken gelaten. Ik geloof dat,
ongeacht de psychische stoornis die iemand heeft, op basaal
niveau altijd een gesprek van mens tot mens mogelijk blijft.
Het monddood maken van cliënten door rigide lijnen uit te
zetten of geen tijd te nemen om de behoefte van de cliënt te
horen, heb ik van dichtbij mogen aanschouwen. Het heeft mij
verbaasd hoe hiërarchisch de psychiatrie in elkaar steekt. Zo
had ik ooit een aanvaring met een psychiater omdat ik, onervaren als ik was, zelf een handtekening ging vragen om een
cliënt te laten hertesten. De psychiater was alleraardigst, ze
begreep de vraag en stemde in, maar tekende niet. Wat
bleek: niet ik maar mijn afdelingshoofd had haar moeten
benaderen. Uiteindelijk heeft mijn hoofd de handtekening

Mijn naam is Elsa Grin, 32 jaar. Geboren in Colombia en op
gegroeid in het mooie Drenthe. Na mijn studie Psychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik afstudeerde in
klinische, sociale- en gezondheidspsychologie, ben ik gaan
wonen in Rotterdam, de multiculturele wereldstad. Toch leek
een iets ‘groenere’ omgeving mij ook heel prettig en nu woon
ik met veel plezier in Utrecht. Anders dan mijn medeauteurs
ken ik de stichting nog niet heel goed en de stichting kent
mij nog minder. Ik ben namelijk een van de negen nieuwe pio’s
die – na een behoorlijk intense selectieprocedure – in mei 2011
starten met de opleiding tot pvp.
Ik heb sterke affiniteit met de ggz. Maatschappelijke betrok
kenheid vind ik erg belangrijk en het geeft me voldoening
iets voor anderen te kunnen betekenen. Tijdens mijn studie
deed ik psychische beoordelingen van de bijstandspopulatie
in Haarlem. Op basis van mijn beoordeling werd mede bepaald
of iemand in aanmerking kwam voor een uitkering. Hierbij
maakte ik voor het eerst kennis met de (Haarlemse) psychiatrie: mensen die met veel agressie en kabaal hun uitkering
kwamen opeisen, mensen die tijdens het gesprek tevens met
God spraken, mensen die bij elke vraag een dode vriend toestemming vroegen om antwoord te mogen geven. Of mensen
die mij hun lichamelijke klachten wilden laten zien. ‘Nee meneer, houd uw boxershort maar aan. Ik begrijp wat u bedoelt.’
Als uitvoerend psycholoog bij Parnassia (psyQ) deed ik ervaring op met kortdurende behandelingen bij volwassenen. Ik
kreeg te maken met veel psychosomatische klachten en heb
geleerd te zeggen: ‘Ik weet het op dit moment niet, maar ik
zoek het voor u uit.’ Na mijn studie ging ik werken bij een
arbo- en mobiliteitsdienst, eerst als trainer en psycholoog en
later als regiomanager. Toen ik merkte dat mijn hart niet bij
commercieel management ligt, ging ik gericht zoeken naar
een baan die me energie geeft.
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we hiermee omgaan? Moeten wij flexibel zijn in onze bereikbaarheid? Hoe zorgen we dan dat dit niet ten koste gaat van
de werk-privébalans van onze medewerkers? Hoe wil de
stichting zich profileren? Welke rol wil zij aannemen om
meebepalend te blijven? Welke (tijdelijke) samenwerkings
verbanden kunnen er worden geïnitieerd om te zorgen dat het
maatschappelijk bewustzijn van het werk van de pvp wordt
vergroot? Hoe verhoudt zich dit tot onze multiculturele
samenleving? Wat te doen met nieuwe media als platform
en als methodiek om werk en werkdruk wellicht anders te
organiseren? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het posten van
informatie die voor leden van het platform automatisch toegankelijk wordt en aan chat-sessies als aanvulling op de tele
fonische hulplijn. Al deze thema’s zijn denk ik relevant en
interessant en ik wil er graag vanuit de inhoud mijn steentje
aan bijdragen. Vanuit de inhoud, omdat ik het ook belangrijk
vind dat oplossingen of nieuwe werkwijzen praktisch toe
pasbaar zijn en zorgen voor werkdrukverlichting in plaats
van verzwaring.

gehaald en me uitgelegd dat niet de boodschap maar de vorm
op dat moment leidend was voor de situatie. Dat dit nu eenmaal zo ging in de ggz. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen;
de individuele behandelaars hebben vaak het beste voor met
de cliënt. Het systeem zit echter hiërarchisch in elkaar en niet
iedere cliënt is proactief en mondig genoeg om zijn stem
te kunnen laten horen. Ik denk dan ook dat de psychiatrie als
systeem gebaat is bij een pvp die de belangen van cliënten
behartigt.
Om een goede pvp te zijn, heb je een aantal vanzelfsprekende
eigenschappen nodig: goed kunnen luisteren, informatie snel
en goed kunnen analyseren, mensen weten te verbinden dan
wel aanspreken. Daarnaast zullen snelheid van werken, zichtbaarheid en toegankelijkheid belangrijk blijven. Voor de cliënt,
maar ook voor de maatschappij. Mij was de Stichting PVP
bijvoorbeeld onbekend voor ik de vacature zag. Tijdens mijn
vorige functie had ik vaak mensen in traject die op verschillende plekken tegelijkertijd zorg haalden. Soms omdat de
gespecialiseerde zorg die ze nodig hadden niet werd aange
boden bij één zorgaanbieder, maar vaker omdat ze ontevreden waren over de zorg die zij ontvingen. Ik vroeg mij dan af
waarom zij niet in gesprek traden met hun behandelaar. Zij
gaven aan dat ze niet wisten hoe ze dat moesten aanpakken,
dat de behandelaar niet luisterde naar hun wensen of dat
er gesprekken waren geweest, maar er niets veranderde. In
de pvp hadden deze mensen wellicht een klankbord kunnen
vinden.

Er zal niet altijd een
warm bad klaarstaan.
Zijn er dan geen zaken waar ik tegenop zie? O, zeker wel.
Je plek veroveren binnen een hiërarchische instelling waar
men je wellicht met argusogen zal bekijken, in gesprek gaan
met behandelaars die soms ‘ja’ zeggen en ‘nee’ denken en
doen. Er zal niet altijd een warm bad klaarstaan en dan druk
ik me nog mild uit. Het werk is sowieso in hoge mate solistisch.
Als onafhankelijk orgaan binnen een ggz-instelling schat ik
in dat de gunfactor van groot belang is. Men moet je ter wille

De Stichting PVP zal net als iedere andere organisatie mee
moeten gaan met de tijd en de tijdgeest. Het lijkt me een
uitdaging om me in te zetten om de stichting aansluiting te
laten houden bij de huidige maatschappelijke trends. In onze
cultuur dringt zich langzaam het 24/7-principe op. Hoe willen
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zijn om je als pvp je werk te laten doen. Netwerken, integriteit
en proactief handelen zijn dan een must. Maar ook ik voel me
weleens moe, verdrietig of heb gewoon geen zin. Het vak van
pvp zou op zulke momenten weleens erg eenzaam kunnen
zijn, want ook dan dient de motivatie vanuit jezelf te komen;
er zijn immers vaak geen directe collega’s om je op te beuren.
De keerzijde hiervan is dat de motivatie aldoor maar aanwezig
moet zijn, waardoor te veel uren maken een gewoonte wordt
– er is altijd wel iets wat af moet. Ook in het aanhouden van
grenzen ben je op jezelf aangewezen. Bovendien brengt solistisch werken een kwalitatief risico met zich mee: de voeding
die je als professional nodig hebt om je te blijven ontwikkelen
in je vak. Nou maak ik me daar zo vlak voor de start niet zo
druk om – er valt voor mij nog een heleboel te leren – maar
uiteindelijk ben je toch aangewezen op je eigen ‘rugzak’ en
vroeger of later ‘ken je die inhoud wel’. Zo kunnen blinde
vlekken of gedateerdheid ontstaan. Gelukkig sta ik hierin niet
alleen en kom ik terecht in een team. Het hebben van een
team lijkt me onontbeerlijk, want ik verwacht dat er zo nu en
dan veel op me af zal komen. En hoewel ik thuis mijn verhaal
kan doen, zal het toch heel prettig zijn dat je collega’s hebt die
begrijpen wat er nu zo moeilijk, aangrijpend, conflicterend,
confronterend, emotioneel of dodelijk saai is. Ik denk, tot slot,
dat de functie van pvp niet kan zonder een gezonde dosis
warmte, humor en relativering. Het is niet de bedoeling dat je
‘s avonds met een triest gevoel de dag zit door te nemen.
Ook daarvoor biedt een team een goede remedie. Ik kijk er nu
al naar uit om er deel van uit te mogen maken.

Medewerkers Stichting PVP mei 2011, foto pagina 67. Van
achter naar voor en per rij van links naar rechts: Laura Andeweg
(secretaresse), Dianne Vreman (OR), Ingrid Peters (pvp),
Hans Bogers (pvp), Martijn van Gool (pvp), Hans Arwert (pvp),
Hans Floor (pvp), Henk van Dijk (pvp), Jeroen Boersma (pvp),
Yvonne Anbeek (secretaresse), Rynke Douwes, medewerker
onderzoek en registratie), Caroliena van den Bos (pvp/jurist),
Marga van Wiggen (pvp-vervanger), Nannie Flim (directeur/
bestuurder), Christa Noordam (pvp), Bert Hofma (pvp), Eddy
Raymann (pvp), Halling Ijzerman (OR/pvp), Arianne de Geus
(pvp), Linda Paay (pvp), Floor Hruska (pvp), Tienke Vermeulen
(pvp), Lia van Muijen (pvp), André de Mol (pvp), Irma de Ronde
(pvp), Wiesje Koning (pvp), Winfried Raaphorst (pvp), Marjon
Boomaerts (pvp), Marianne Peters (pvp), Ellen Oldenburg (pvp),
Roeland Hofstee (pvp), Willy Schut (officemanager), Henriëtte
van der Laan (pvp), Theo van Veldhuizen (pvp), Jeanne van der
Leij (OR/pvp), Nelly van der Hoog (hoofd pvp), Anda Verlinde
(pvp), Sieke van Boxtel (pvp/jurist), Job Holwerda (controller),
Manna Ellen (pvp), Jan Willen van Drunick (pvp), Gerard
Wiersema (pvp), Hans Hiltemann (hoofd pvp), Susanne Jonkers
(pvp), Paul Geurts (pvp), Hanneke Bernsen (OR/pvp), Marc
Frankevyle (pvp), Ton Nijhof (pvp). Op de foto ontbreken: Annita
Deen (pvp), Bernard Hulsman (pvp), Daphne den Broeder (pvp),
Fietje Wijkniet (pvp), Nagib El Farougui (pvp), Noëlle de Vries
(pvp), Odette van der Heijden (pvp), Rieke Dirks (pvp), Rita van
Leussen (pvp) en Ronald de Koster (pvp).

Elsa Grin is pvp-in-opleiding (pio) sinds mei 2011. Zij schreef dit
artikel in april 2011.
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Multitasken
Nelly de Hoog

Mijn eerste gedachten over een volgende stap in mijn loopbaan gingen vooral over wat ik niet wilde. Ik wilde niet werken
in een grote organisatie, geen bureaucratische procedures,
minder afstand tot de werkvloer. Ik wilde niet meer zo ver
van de zorgverlening af werken, maar ook liever niet bij een
zorginstelling. Kortom, ik was toe aan iets anders.

zijn. Het leek me ook een goede manier om de kwaliteit van
de zorgverlening in psychiatrische instellingen te verbeteren.
En zo had ik mijn inspiratie te pakken voor het schrijven van
een sollicitatiebrief – het begin van een intensieve selectie
procedure.
Wat kwam ik zoal tegen? Een sterk verouderd kantoor in
een levendige omgeving, veel bedrijvigheid en een informele
sfeer op het secretariaat, eigenzinnige gesprekspartners,
goede vragen die niet uit een standaardboekje komen, pvp’en
die heel goed willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben
en, voor mij het belangrijkste, een goed gevoel bij dit alles.
Na drie weken voelde het alsof ik hier minstens drie jaar werkte. Niet alleen omdat de samenwerking met collega’s prettig
is, maar ook omdat het werkveld goed past. Het is nieuw,
maar ik kom veel herkenbare dilemma’s tegen. Zo heeft de
pvp een onafhankelijke positie en tegelijkertijd een mening
over het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ik kom ook
herkenbare verbeterpunten tegen. Soms is het even slikken
omdat veel zaken verbeterd moeten worden, het liefst gelijktijdig: teamontwikkeling, de verdeling van de locaties over
de pvp’en, de noodzaak voor een nieuw registratiesysteem. Ik
zet daar graag mijn schouders onder, want ik zie dat het werk
van de pvp er voor cliënten echt toe doet.

Het is nieuw, maar ik
kom veel herkenbare
dilemma’s tegen.
De volgende stap was dat ik zou weten wat ik wel wilde. Ik
liet me inspireren door de Volkskrant en daarin vond ik al snel
de advertentie voor een hoofd PVP. Interessant, dacht ik. Die
patiëntenvertrouwenspersonen zijn dus niet in dienst van de
instelling, er is een aparte organisatie voor. Website bekeken.
Beetje oubollig, beetje saai, maar toch wel goede informatie
en een goede juridische onderbouwing. Voor zo’n kleine organisatie eigenlijk niet slecht. In de advertentie stond ook dat ze
veel zaken willen ontwikkelen. Waarschijnlijk een organisatie
met wat achterstallig onderhoud en een managementteam
met ambities om zaken te verbeteren.

Alles tegelijk. Ik voel me als een vis in het water.

Ineens wist ik wat ik wilde: werken bij een kleine, landelijke
en ietwat eigenzinnige organisatie. Die eigenzinnigheid is inherent aan de combinatie van onafhankelijkheid en partijdigheid, en zal waarschijnlijk ook gelden voor de pvp’en. Hun
positie binnen de instelling is niet eenvoudig en daarvoor
moet je veel in huis hebben. Boeiend om leiding te geven aan
dit soort professionals, juist omdat het niet altijd makkelijk zal

Nelly de Hoog is hoofd PVP sinds 1 juli 2010. Daarvoor werkte
ze als hoofd Beleidszaken bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.
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Strand Horst 19-4-2011
In gesprek met Tineke Pul

in mijn hoofd. Ik was niet echt gek, maar ik deed vreemde
dingen. Zo dacht ik dat het oorlog was en hamsterde ik kasten
vol eten. Ik was vooral erg angstig. Overdag, als de kinderen
op school waren, sloot ik me op op zolder. Ik sliep niet meer,
hield mezelf nachten achter elkaar wakker. Ik dacht dat ik
een spion was. Ik luisterde elk uur naar de verkeersinformatie
om de files te tellen. ‘s Nachts tekende ik de A12 op grote vellen papier en daar tekende ik dan allemaal wegen onderdoor,
want ik dacht: het is zo druk, mijn kinderen kunnen straks
geen auto meer rijden. Rare dingen, niet gezond. Achteraf
bleek dat ik een angstpsychose had.

‘Ik ben het wel gewend om mijn verhaal te vertellen. Ik geef
gastlessen op scholen voor voortgezet onderwijs om de
beeldvorming over ggz-cliënten te verbeteren. Daarvoor vertel ik mijn levensverhaal. Ik benoem ook dat er een pvp is voor
cliënten, net zoals leerlingen op school een vertrouwens
persoon hebben, maar ik heb het nog nooit gehad over mijn
persoonlijke ervaringen met de pvp.

Er wordt je echt
te weinig verteld.

Mijn huisarts geloofde me niet. Die zei: ‘Kom op, je hebt het
altijd gered. Je bent een sterke vrouw, het lukt je wel.’ Tegen
mijn getrouwde dochter zei hij: ‘Ga maar niet te vaak naar je
moeder, want dan went ze daaraan.’ Mijn huisarts gaf me
zoveel medicijnen dat ik een medicijnvergiftiging kreeg. Toen
werd ik opgenomen in Ermelo. Als ik niet vrijwillig ging, werd
het een gedwongen opname en dat wilde ik niet. Ik wist best
dat het zo niet verder kon. Ik had het in dat huurhuis twee jaar
volgehouden, geprobeerd vader en moeder tegelijk te zijn,
maar nu kon ik niet meer. Ik werd opgenomen op een gesloten
afdeling. Als je niet weet wat een psychiatrische instelling is en
denkt dat je in een ziekenhuis komt, is het zo anders! Je wordt
alleen maar banger. Je ligt met vier mensen op een slaap
kamer en als je bang bent, is dat afschuwelijk. Mijn kinderen
hadden me weggebracht en toen zij vertrokken, wilde ik ze
bij de auto uitzwaaien. Ik werd tegengehouden. Ik mocht niet
naar buiten en zag de deur op slot gaan. Als je al heel bang
bent, weet je op dat moment zeker dat je er nooit meer uit
komt. Als je als ggz-cliënt in de bijstand zit, neemt de gemeente na zes weken je financiën over. Jijzelf krijgt zakgeld en verder betaalt de gemeente alles. Dat was me niet verteld, dus ik
dacht: zie je wel, bij de gemeente weten ze ook zeker dat ik

Mijn man, de man waar ik van hield en een lieve vader voor
de kinderen, ging er van de ene op de andere dag vandoor
met mijn vriendin. Later bleek dat hij er al jarenlang een dubbelleven op nahield. We wisten niet waar ze naartoe waren
gegaan. Van mijn zes kinderen woonden er op dat moment
nog twee thuis. Mijn man zou blijven betalen, maar na twee
maanden stopte hij daarmee en moest ik naar de bijstand.
We hadden een eigen bedrijf in staalconstructie en toen dat
failliet ging, moest ik met de kinderen het huis uit. Mijn man
en ik hadden mijn ouderlijk huis afgebroken en op die plek
een nieuw huis gebouwd. Ik moest de plek waar ik was geboren dus verlaten om in een huurhuis te gaan wonen. Ik kon
niets meenemen, geen kooktoestel of koelkast, want alles
was ingebouwd. We hadden het als gezin financieel altijd
goed gehad en ik wilde de jongere kinderen hetzelfde geven
als de oudsten hadden gehad, maar met een bijstandsuit
kering ging dat niet. Financieel had ik niets meer. Ik kon geen
nieuwe fiets voor ze kopen toen ze naar het voortgezet onderwijs gingen, wat me veel pijn deed. Ik was heel erg met
geld bezig en toen ben ik ziek geworden. Het ging niet goed
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mocht ik zolang in. Ik heb anderhalf jaar in die caravan doorgebracht. De eigenaren van de camping zijn hele goede vrienden
van me geworden. Ik maakte toiletten schoon en maaide gras
om geen stageld te hoeven betalen. Van het geld dat ik
overhield, zette ik advertenties om mijn huurwoning in
Scherpenzeel te ruilen tegen een andere woning. De drie
maanden waren snel voorbij, maar ik kreeg mijn kinderen niet
terug. Ik had niet laten zien dat ik voor hen zou kunnen zorgen
in mijn eigen huis. Volgens mijn psychiater kon ik dat prima,
maar de kinderbescherming geloofde hem niet. Iemand van
de cliëntenraad bracht me toen in contact met de pvp. Samen
met de pvp heb ik een schriftelijke klacht ingediend bij de
directeur van de instelling. Die klacht hield in dat ik niet gehoord was, dat ik was weggestuurd zonder woonplek waar ik
me veilig voelde. Het resultaat was dat ik mijn kinderen terugkreeg. We zijn in Amersfoort gaan wonen, in het huis dat ik
kreeg via woningruil. Ik ben nooit meer ziek geweest. Ik heb
de kracht om het alleen te doen.

nooit meer beter word. Ik mag niet eens meer zelf mijn huur
betalen. Je krijgt nauwelijks informatie. Er wordt je veel te
weinig verteld.
Mijn jongste twee kinderen waren bij mijn getrouwde dochter
in Benschop gaan wonen. Er ontstond een strijd tussen drie
gemeentes over welke gemeente er voor wie moest betalen.
Wij kwamen uit Scherpenzeel, maar Scherpenzeel wilde
niet langer betalen voor een vrouw die in Ermelo verbleef en
kinderen had die in Benschop woonden. Uiteindelijk liet
Scherpenzeel de kinderbescherming een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om te bepalen of ik in staat was om voor mijn
kinderen te zorgen. De uitslag van dat onderzoek bepaalde
welke gemeente moest betalen. Ik wist zelf dat ik het gewoon
nog niet kon: twee kinderen thuis verzorgen. Dat kwam
ook uit het onderzoek, maar toen hadden we de kinderbescherming al op ons dak. Mijn dochter had net een zoontje
gekregen en de kinderbescherming ging kijken of die omgeving wel geschikt was voor twee pubers. Nee, vonden ze, die
moesten anders worden opgevoed. Dus werden mijn twee
kinderen uit huis geplaatst en ook nog in verschillende gezinnen. Dan voel je je zo slecht als moeder! Ze kregen een voogd
en ikzelf ook. Alles viel uit elkaar.

Gedichten schrijven is mijn uitlaatklep. Ik schrijf moeilijke dingen graag van me af, dan heb ik ze toch ergens aan toevertrouwd. Ik heb lang getwijfeld of ik dit gedicht zou insturen,
maar als de pvp er niet was geweest, had ik nog wel een jaar of
langer in die caravan gewoond. Het luisterend oor van de pvp
is heel belangrijk voor me geweest en daar wil ik bekendheid
aan geven. De pvp hoorde me. Het gesprek werd meteen vertrouwelijk en toen durfde ik ook te vertellen. Dat vertrouwen is
heel belangrijk. Die openheid, die hand. Doe je verhaal en ik
help je. We komen eruit.’

Toen ik dankzij de medicijnen en de therapie weer opknapte,
moest ik weg uit Ermelo. Ik moest drie maanden lang bewijzen
dat ik in mijn eigen huis kon wonen om mijn kinderen terug
te krijgen. Tegen mijn voogd zei ik: ik kan me prima bewijzen,
maar niet zonder mijn kinderen. Ik ben uit dat huis zo ziek
weggegaan! Als ik terugga, wil ik mijn kinderen bij me hebben.
Dat mocht niet, maar ik moest wel de instelling verlaten. Ik
heb een handdoek en een flesje water gepakt en ben in het bos
gaan slapen. Gelukkig had een cliënt van mijn afdeling hier
vlakbij op een boerderijcamping een caravan staan en daar

Vlucht naar vrijheid
Vliegen wil ik even,
niet meer pijn beleven.
Losgerukt uit mijn omgeving,
geen grond onder mijn voeten.
Geestelijk ziek zijn doodgriezelig,
waar kan ik hulp halen?

Ik klim!! een uitgestoken hand,
dank, dank pvp.
Er is een deur en nog een deur,
ik ruik de geur.
Pvp, dat die mij weet en mijn taal kent,
voor me vecht, woord neemt en behoudt.

Golven ze slaan op de branding stuk,
ik mag lopen op het natte zand.
Niet gehoord niet begrepen,
de deur maakte de pvp voor me open.
Kan nu alleen langs de branding lopen.

Tineke Pul
Tineke Pul is lid van het cliëntenpanel van de Stichting PVP.

70

71

COLOFON
Concept
Nannie Flim
Redactie
Irene van Hooren
Vormgeving
UNK ontwerp, Utrecht
Fotografie
Frank van Delft, Utrecht
pagina’s 15, 25, 39, 45, 55, 63, 67 en 69
Illustraties
Dick Wensink
Interviews ‘in gesprek met’
Nannie Flim en Irene van Hooren
Teksten ‘in gesprek met’
Hand van schrijven, Utrecht
Druk
Drukkerij Van Rooijen, Vleuten
© Stichting PVP, mei 2011

Afgelopen met het gedonder?

Met ‘Afgelopen met het gedonder?’
biedt de Stichting PVP u een collage
aan van herinneringen, standpunten
en anekdotes uit 30 jaar vertrouwens
werk in de ggz. Aan het woord komen
pvp’en, cliënten, behandelaars, in
specteurs, zorgaanbieders en beleids
makers. Zij schetsen in 21 verhalen
een beeld van de ontwikkeling van
de stichting en de pvp en van de
dilemma’s die het vertrouwenswerk
eigen zijn. Dit beeld blijft onvolledig,
is soms fragmentarisch en overlapt
hier en daar. In het beste geval roept
het vragen op en leidt het tot ge
sprekken over het vertrouwenswerk
van toen, nu en in de toekomst.

Een uitgave van:
Stichting PVP
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
030-271 83 53
secretariaat@pvp.nl
www.pvp.nl

ISBN 978 90 79943 00 5

30 jaar pvp

Stichting PVP 2011

Afgelopen met het gedonder?

Stichting PVP
vertrouwenspersonen in de zorg

30 jaar pvp

1

