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Voorsoord.

Voor u llgt heÈ eindverslag van heÈ onderzoek naar het funktioneren
van het Wegloophuls Psychiatrle UÈrechÈ.
Dit onderzoek is uitgevoerd ln opdracht van het College van
Gedeputeerde StaÈen in de provlncle UÈrechÈ.
CenÈraal biJ deze evaluaËÍe stood de vraag naar de noodzaak van
voortzeEting van subsldlërlng van deze vriJwilllgersorganisatle.
Aan het onderzoek ls door de vrlJwllJ.tge medewerkers van het wegloop-
huls en de (ex)bewoners van het opvanghuts volledlge medewerking
verleend.
Ook de psychiatrlsche zlekenhulzen ln de provincle was gevraagd hun
visie te geven op het wegloophuls en heÈ ríegloopfenomeen blnnen de
psychlatrie. Helaas Ís hieraan slechts ln beperkte mate gehoor
gegeven. Vandaar daÈ nu met name ln andere onderzoeksverslagen en
rapporten een anEwoord ls gezocht op de vraag hoe weglopen uÍt de
psychiatrle zich verhoudÈ Èot de ontwlkkelLngen blnnen de
psychlatrlsche ziekenhulzen.

Een woord van dank wll lk hierbtJ rlchÈen aan al dlegenen die hun
Ísederíerklng hebben verleend, en meÈ name aan de (ex)beronerg van her
wegloophuis, die dlt hebben gedaan ln de hoop hlermee aan het voorÈ-
bestaan van heÈ wegloophulo a1s opvangvoorziening voor ex-peychia-
Èrlsche pat.Íënten hun bÍJdrage Èe leveren.

drs. T.A. MeiJers.



I. IuleÍdÍng.

I.l. Aanletdlug voor het onderzoek-

Het trlegloophuis psychÍatrÍe Utrech! is een or
me ns e n d Í e ur r ps ycr, i a r ri;; h 

" ;;'"i;Jr;': 
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" ",beoogt de voorzÍenrnp eeu Elglraarf,uoktià-ie'vervurren naar de inster-lingen op hec terreii-van.de geeaÈ"ffJt! g"r"raheÍdszorg. Her Ís eenvtiJvillrgereorgauiaarre dre in tr""r-Ë.àii".trekosres sinds l 982wordÈ gesubstdLeerd door d. p*;ir;" ii.;':'"ï..
Blj de toekennlng van.deae_subgldie voor de j.aren -g6_-gg ls inProvlnciale srater u1Èvaerlg gedÍsku";ià;J over de noodzaak ÈorvoorËzettlng van deze suUsfdie.
Een drÍetal dÍskussler
rrdtrres i**"i-ï'.'tïÏEen §tonden daarblj cenÈraal. 8Íj een aanral
naarruuk.re;",i-n"l-i""?1"ï.r.nï,f.:;::ï##r,J;:*ï.;r;ï:f -;,"1;, ji*
provincÍe het meest zei:igende ..g.""-""r-àm een voorzienlng te subsÍ-
: i :;:ï.il:.f ïJ".,"rff , r;on.r. 

"?.-,"ri*ï.Iï a" ar ge mee n p s ! cnra r r i s cr,e
ui.,". Iu 

-ii";i,:;ï.::::il;.::"ï.:: 
ï:"::::rà:":"i: l-ijiiiiI,""een dergeriJke voorzienlne 

"rur ..iÈË.il.iï""oo uorden
UÍteÍndelÍJk werd bÍi het teelult over de eubsl'dietoelceouiug vastgë_legd dat het vegloopíur.s ra roge-geàaË;;'ro" Eoeretr worden, waas_Dr J bovenge noeude d i s kus sf 

"p""t "o- 
t"i.ftlï zouden wordenAan de EubsidieverlenLr

;:::*:*:ïï:ïï::":...r?.:ï.;Hl::'**"..:ïï:ï,::::i:ÍÏt",.""0.
,i"a"i jàIieI"'"ï'..#^'iIi;"r11#ïïï:*,:ïï:ï.r*i"".ei"ï"*-i".".
In het kader van deze afspraak werd ln heE verJ.engde van een advies_aanvrage aan de provlncície n"ra-uooi'a"-ioitrg*.onaneld èn MaaÈschap-pellJke DÍ.ensrverlenÍng her -f*"ara""i Jo-o.ïo".ro"k en DoeuaentatiemedÍo 1987 verzochr dri evaluatÍ"_.;1";;;.te verrlchten.rn aprÍl 1988 vorgde ae aerrncrJv-e ;;;.:""nï riru..o", nadaE overeen_ste@ing was bereÍkr over de ." ,rfí""Lï.ï,lr.:"". (zle biJlage).



I.2. ProbleensËelllng.

Bij eva)-uaÈie van een voorziening die zichzerf een aantal dulderijke
funkties toeschrijft, zou in eerste instanEie nagegaan dienen te
worden in hoeverre deze voorzlenlng haar funkties waarmaakt binnen de
door de subsi-diérende overheld gestelde randvoorwaarden aangaande
gedragregels bi.j opname van bepaalde kategorieën wegJ-opers.

l. De opvangfunktÍe:
Bij de beoordellng van de opvangfunktle van het wegloophuls spelen devolgende aspekten: wijze van opvang, feicelijk gebrulk en beoàrdeling
door gebruikers.

In de eerste plaats is het van belang Èe weten op welke wijze j.nhoud
wordt gegeven aan de opvangfunktle. Wie worden er opgevangen, hoe
wordt met de provlnciale randvoorwaarden omgegaan? óp welte wi.ize
wordt heE kontakt onderhouden met de (ex)behandelaars van de re!]-opers
en welke i.nstanties worden benaderd voor voorczeÈÈing van de huipvàr_
lening.

Daarnaast zal worden nagegaan hoeveel mensen de afgelopen jaren ge_
brulk hebben gemaakt van de aslelfunkÈle, hoe lang hun verÉlli f ieeftgeduurd en wat hun ultelndelijke bestemmlng is geworden en wel-ke rol
het wegloophuis heefr gespeeld bij de bepaling hiervan.

Een belangrijk aspekÈ bij de evaluatie van het wegloophuis als opvang_
voorziening is de beoordeling door gebrulkers van de voorziening.
Wat heef! .heÈ besÈaan van heÈ eregloophuis voor hen betekend?

2. De slgualfunktle:
De vraag dle hierblj centraal staat is: op welke wijze wordt inhoud
gegeven aan de slgnaalfunkÈie van heÈ wegloophuis?

Vervolgens zal het funktionereo. vaa de vootzlening a1s vrll_yLlllgersorgaDlsatie onderwerp van onderzoek zijn.
Ook de problemen die het wegroophurs rn organisatorische, flnancitile
en materiële zin heeft ondervonden, zullen daarbij ln kaart gebrachÈ
worden. Tevens zal worden aangegeven welke oplossingen hlervàor voor_
gesteld dan wel gevonden zlJn.

In een apart onderdeel van het evaluatle-onderzoek za1 aandachE worden
gegeven aan de posltle van heÈ wegloophuÍs blnnen de geestelljke
gezondheldszorg. Vragen d1e daarbij aan de orde gesEeld zullen worden,
zijn: wat 1s bekend en reeds geschreven over de wegloopproblenaEiek
vanuit psychiaErlsche inrichÈingen? wat is bekend over de funktie van
de wegloophuizen ln dit verband? welke ontwlkkellngen zijn binnen degeescelijke gezondheidszorg gaande dle mogelijk gevolgen hebben voor
het bescaansrechÈ van wegloophuizen?



I.3. Methoden vao ouderzoek en werkriJze.

De vragen naar heE funkt,ioneren van he! wegloophuis als opvangvoorzie_ning kunnen voor een deel beanEwoord worderi met behulp van schrlf_teliJk vasÈgèlegde Ínformatie omErent de bewonlng in de afgelopenperlode.
Daarnaasf is meÈ de (ex-)vrijwilligers gesproken over de wljze Faaropde opvang gereallseerd wordt.
NaasÈ de gesprekken met vrijwilllgers zijn gesprekken gevoerd net eenachEtal (ex)bewoners van hec wegtef,O6r1" ï*'au ho."n wat hun erva_rÍngen Eer het wegloophuls zijn (ger"""t;, -ràarom 

z1j zÍjn wegggelopenen Í{aarom ziJ van het wegloophuls gebruik hebben gemiakt-.. ;;;-;;;voor hen heefÈ betekend dat er 
"en-"egloophuts psychiatrle vas.

levep |s in de gesprekken met oedewerkers en een enkele ex-oedewerkerheE funkÈioneren van het wegloo_ptrri" ri"-r,rijrllllgersorganlsatie aande orde gesteld. In deze gu"p."Èk.n zi3n vralen gesteLd over hunachtergrond en moÈivatle .;, àr.t ,"rt-Ë a."-rr', hun ervari.ngen ermee, enhun plaats binnen de organisacle. D" kn"l;u;;;n, waarmee zU wordengekonfronÈeerd bij hun werk in f.", 
""Éi"-Jpi"is, zljn eveneens onder_werp van gesprek geÍ{eesE.

Ook Ís hierbiJ gebrulk gemaakÈ van de ÍnforoaÈle vasÈgelegd Ín dej aarverslagen.

Dezelfde bronnen zÍjn gebrulkt oo Eea!gelopen jaren lnhoud gegeven ls aanloophu{s.

achlerhalen op welke wljze in de
de slgnaalfunkÈie van hec weg_

Na afloóp van deze fase rs gepoogd door uidder van een schrrftelijkevragenlljst, versEuurd .", à"'utleehtse p"y"r',r.ari""te zlekenhuÍzen enpaElënEenverÈrouwensDersonen, een indruk te trf5gen van de posÍtie vanhec wegloophuis UtrechE in het veld ,.r, C.C.i._uoorzienlngen. Aange_zlen de medewerklng van deze fnstefffngàn-nïut gut""f aan onze ver_wachÈ1ngen voldeed, zljn de poslEle 
".riíàr'-r"gf.oophuls ten opzlchtevan andere voorzleningen en de ontwikkàffng"n :.n de (intramurale)geesEelljke vorksgezondheldszorg n, uoor.rrrïiljk aan de hand van 1iÈe_raEuur beschreven.



II. De voorgeschledenLs. , ,arra [,rt, ^ "',, at
r. I J

,r\b St ---,>
II.l. OEtstaan, doelstelllng en uLtgaugapunten van heÈ vegloophuls.

SÍnds I982 funkcloneert in UÈrechC de Srtchrlng
trle.
In de sÈatuten van deze sÈichtlng sÈaat het doel

'het bevorderen van da EoE sEand korntng en handhavlng van een huis(wegloophuls) ten behoeve van de opu".,j van mensen die weglopen uÍtpsychiatrische inrlchÈingen met name ln de reglo UtrechÈ, op zodanlgewiJze dat recht wordt gedaan aan de doelsterltngen die zulceen hulsbeoogt. De berrokkenheid en elgen verantwoordeltjkheid van de bewonersvan zulk een wegloophuls dienen hierbÍj centraal te sCaan.-

In heE eerste Jaarverslag van de stlcht.ing valt te lezen welke dls_kussles vooraf ziJn gegaan aan de oprtchtlng van de stichting.
HeÈ lnltiatlef voor het oprichten van een wegloophuis kwa, vÀ de
Gekkenbelangengroep, die bÍnnen het JAC funÈtloneerde.
zl1 starÈten ln februarl l98r de dÍekussie over de noodzaak van he!oprichÈen van een plek, waar opvang en rusÈ geboden kon worden, eeiplek bulten í.:e inrichÈlng, als krlttek op en alternatief uoo. à"grootschallge psychlatrlsche lnrichting.
De eersÈe vrijwllllgers die zlch idealrstisch achrer de doelstelrlngenvan heÈ tnitlatlef hadden geschaard, begonnen na het kraken van een'pand, dat door het sraaphuis rras verlaten, begln r9g2 vol enthouslasme
en inzeÈ aan de zlchzerf gesÈelde taken: het breden van ond.erdak aan
mensen die de psychiatrÍsche lnstelllng de rug toe hadden gekeerd enhet ageren Eegen de door hen geslgnaleèrde srantoestanden ln depsychiatrie.

In deze eerste beginfase waren de vrlJwilligers sterk aktlegericht:
het wegloophuis wilde met haar be§laat krfÈt;k ultoefenen oi 

"n ""nalternatlef bieden voor de psychlatrlsche lnrlchtrng, zondei daarblJzelf te vervallen tot rnstiÈutle: kreinschaligheld, ntet gersoleerà'
Èen opzichte van de samenlevÍng, een open opsEelling, net;einlgkrl!erla, laagdreopellg, geen hulpverlenlngàplannen waren de uit_gangspunEen.
De enige krÍleria Eaaraan bewoners Eoesten voldoen waren:
- Seen nensen net een TBR;
- geen alnderJarlgen;
-- recentelljk weggelopen uit èen psychlatrlsche inrLchtlng.Al snel na de kraak neldden zlch de eerste bewoners. In deze tUdwaren de vrlJwllligers 24 uur per dag aanerezlg; er was nog geen-te1e_
foon, en het feÍt dat her pand gekraait ,rrs aaikte cleze aàJeztgtreid
noodzakellJ k.
De dlskussie over de noodzaak van 24-uurs aaowezrgheld van de vriJ-wllllgers ontspon zich al sneL daarna. EersÈ werd de aanwezlgheld
terug gebrachÈ tot t!íee nonenten op de dag: van 12 tot 2 uuien van 5tot 8 uur; de vriJwilltgers aten fn dfe tljd ook sanen Eet de be_
woners.
Echter, steeds terugkerende konflLkren en moeiliJkheden bLJ het
organlseren van het boodschappen doen en het kokàn roaakten dat de
aanwezigheld van vrÍjwÍl1lgers ÈLJdens de ÍaaaltiJden werd afgeschaft.
De aanwezlgheldsdlensten werden verplaatst: de vrljwtlltgers-zlJn nu
aanwezÍg Èussen I en 5 uur 's olddags (behalve in het we&end, lan Ís
èen vrljwlllÍger gedurende kortere riJd in de middag aanwezlg) endraalen verder bereÍkbaarheidsdlensten.

tJegloophuis Psychla-

a1s volgÈ omschreven:



In 1984 drelgde ultzeÈEÍng ulE het Pand.' ::1aÈ het gesloopÈ zou

worden, maar de gemeent;"stelde ultelndellJk na veel onderhandellngen

en onzekerheld een huurpand ter beschlkklng tn de l'laÈersÈraat' waarvan

een gedeelte wordc onderverhuurd aan een woongroeP'

II.2. De subsÍdÍërlng vór 1986'

Ln de Jaren 1983 en 1984 beschikce heE wegloophuls over- e-en Provln-

ciale garan!lesubsidi'e "n 
t"n hoogste f'10'O0O'-' In 1985 r'rerd voor

het eerst f.30.000,- subsidle toegekend voor organlsaciekosten door de

p rovincie.

Btj de behandellng tn provinclale sÈaten.van het voorsEel om meer

srruklurele subsidle "l.i rqao en volgende Jaren Èoe te kennen aan het

vrijwilllgerslnltiatlef ten behoeve van het ln stend houden van heE

wegloophuls onÈsEond een levendige dlskussle over de noodzaak van een

J"ïg"ri:t" voorzlenlng en de plaaus ervan Èen opzlchte van de ge-

,."iigdu psychlatrlsche lnsÈerllngen'
;ij-;:;-J;É;1 stacenfiakules besónd huÍver voor vermenslns van de

;;i;: i"l a" sign"al-, iq' aktle-fu-nksle van het wegroophuls' De

noodzaak van de opvangt.rntife werd algeneen erkend, bij de noodzaak

van de signaalfunktle ,.raett door somnige frakÈles vraagiekens ge-

plaaEsÈ.
DaarnaasE leefden er vragen over wle felteltJk een dergellJke voorzle-

;iG ,." ooeÈen frnancieïen' ruÍoers, de voorzlening ontlast voor een

deel de algeoeen p"y"ttiàitr'""he zleicenhuizen' de oPvang zou dan ook

ten koste moeÈen Saan van bedden ln deze sekEor'

Blj de subsldietoekenning voor 1985 was- reeds door Gedepueeerde StaÈen

toegezegd deze v:raag ii''Ït't"'ptouLnciaal verband te bespreken' alsmede

bÍnnen de overlegvergaJ"irng '"t' de algeneen Psychlatrlsche ziekenhui-

zen ln de Provi'ncle UErechÈ'
De l.lerkgroep GGz van i"i ftttutptovÍnclaal overleg Volksgezondheld was

van oordeel dat wegloophulzen vooralsnog al ternatieve voorzienlngen

*À"a"n blijven "n 
àe.hàLe nleÈ noeten worden lngekaderd ln het.

officlële geestelljke gezondnefaszorg-cÍrcuit' Dit brengE met zich mee

dat ook de flnanclerfni van deze vooizienlngen bulten dit circuit
gevonden dient Èe worden.
öot-J" or".reg.r"rg.d"Ài van de algemeen psychlatrlsche zlekenhulzen

,"rg"".a" rn à"r.rrae-iiit a. praats van heÈ wegloophul's psychÍatrle

iiei a"n princlpale bulten heÈ geescellJke gezondheidszorg-clrcul:' er

i;';.;" ràl.rle',u"c de algemeen-psychiairlsche zlekenhuizen en volgens

de iergaderlng opEeert het wegloophuis zelf ervoor Èe bliJven
funkÈloneren als een aParEe voorzlenlng'

Provinclale SraEen besloten uiÈelndetlJk 1o Èe sleEmen neE een subsÍ-

dieverlenlng voor drie Jaar, waarblJ dà Gedeputeerde StaEen de loezeg-

ging deden aaa heE 
"ind-van'deze 

peilode een evaluatle te laÈen plaats

vlnden ou Èe bezlen ln hoeuerre h;r lnlEtallef zlchzelf overbodÍg

heeft geroaakt, aan wel achÈerhaald ls door de ontl'Íkkelingen blnnen de

psychlat.rÍsche ziekenhul z en'



LI.3. De provLoclale randvoorvaarden blJ het toekeonen vaa subsidLe.

Bij de deflnLÈleve toekenning van de substdie ziJn door
de vol,gende randvooreaarden gesceldt
l. de sÈichÈlng dient geen personen onder de 2l Jaar en

beschikking-van-de-regerlng gestelden op te neÍDen;
2. de stiehtlng dlenÈ over patlënten dle Eec een rechtelijk EachElging

(Rl,í) of een lnbewaringsÈe11tng(IBS) ln een psychlatrlsch zlekenhuis
werden opgenouen konlakt. op te oeuen neÈ de oorspronkellJke behan-
delaar of, zo dlt nlet uogeliJk blljkr,, net een andere funkEionaris
of instelllng voor geesteltJke gezondheidszorg;

3. de stichÈing dient over de behandeling van ernsÈlg gedeslnÈegreerde
patiënteo kontakt te zoeken EeÈ bU voorkeur de oorspronkeliJke
behandelaar Eaar 1n leder geval oeÈ een lnscellÍng voor geeetelÍJke
gezondheldszorg;

4. dè BÈlchÈlng dlenÈ Èe bevorderen dat weglopers gnel de besehlkking
krtJgen over heÈ gebrulh van hun ulÈkerlngen ten einde zo veel
oogellJk te voorkoruen daÈ er een exploiÈat1eÈekort ont3Èaat;

5. de BÈÍchtlng dlent de door of nauena de Hoofdofflcler van Justltle
gestelde of nog te Btellen randvoorsaarden ln acht Èe oeoen

de provlncie

geen ter-



III. De opvaDg- en siguaalfunktie.

III. I. De huldlge doelstelllng.

In de doelstelltng van het wegloophuls Ís op zlch geen veranderlng
opgetreden; deze 1s nog steeds tweeledÍg: enerzljds het bleden van

opr.ng 
"an 

recentel,ijk uit psychiacrische zlekenhuÍzen weggelopenen,

"nd".rfja" 
he! slgnaleren van en heÈ ageren Èegen mlssÈanden ln de

ps y chÍ at rle .

UI.2. De opvangfunktie van het wegloophuls, bluaeu de provluciale
randvoorgaarden.

Deze funktie wordt door de vrljwilllgers als belangrijkste taak van

heÈ wegloophuls beschouwd. Opvang wordE daarblj gezlen a1s oeer dan

het biàden van onderdak' het beEekeoÈ ook beschÍkbaar zljn voor bewo-

nèrs en begeleiding bieden aan bewoners bij PrakÈlsche zaken als
regelen van ultkering, opheffen van een rechtelijke machtlglng'
kont.akten x0et ÍnsÈantles, huisarts e.d..
Therapeutlsche hulp wordt ln het. wegloophuls niet verleend. Indien
bewoners daar behoefÈe aan zouden hebben, wordt kontakt oPgenomen Eet
een Riagg of vergelljkbare hulpverlenLngsorganlsat.le. In de praktijk
blijkt dat vooral in de eersÈe perlode van de opvang de ueeste bewo-
ners hler geen behoefte aan hebben: ziJ hebben de geestelijke
gezondheidszorg de rug Èoegekeerd.

De iutake van n.leuse berrooers gebeurÈ door de oP dat moroent aanwezige
vrtjwilltger(s). Meestal wordE door een nleuwe bewoner vooraf oPgebeld
of er een plaats in huls vrij ls. 0p moment daË men arriveerE' vlndt
een lnLakegesprek plaats.

Bij de lngake wordÈ nagegaan of de betrokkene voldoet aan heE krlte-
riur: ult de psychiatrie afkomstig. Verder worden geen alkohol of
drugsverslaafden opgenomen, en worden recidlvlsten dle blJ hun vorlge
woonperl,ode teveel problenen hebben veroorzaakÈ, geweerd. Ter beschik-
klng van de regering-gesÈelden uelden zich biJna nooiÈ aan, naar
indten dlt wel het geval ls, worden ze gewelgerd. Ten aanzien van de

leeftildsgrens van 2I Jaar onEstaan wel problenen, zeker nu de weÈ-
teliJke leefttjd van neerderJarlgheld ls verlegd naar I8 iaar. Hel
wegloophuis heefE zijn regels hlernaar aangepast.

In geval van een bewoner net een rechtelÍJke lacht18ing, wordt aan de

Ínrichtlng gemeld dat de persoon 1n kwesEle op een vei-Ilge plek zit;
medicijnen worden opgevraagd en de spullen van betrokkenen worden
indlen nodlg opgehaald. Slechts in een zeer beperkt aanÈal gevallen 1s

er konEakE net de afdellng, om te horen waE er aan de hand wasl
soDDÍge hulpverleners proberen nog wel eens Densen Eerug !e praÈen of
!e demoEiveren oo het weglopen door te zeEten. In geval van medlkaci-e
wordt. roet de hulsarEs van het wegloophuls konÈakt opgenomen om di-t
verder te begelelden.

De nieuwe bewoner krijgt twee kontaktPersoneu toegeirezen, vrljwilLl-
gers dte hem/haar begeleiden en helpen btj heE regelen van Praktische
z aken.
In geval van een rechtelijke machEiging of ln bewaringsEelling wordL
kontakt opgenomen Eec een advocaaE om een ProefonEslag of opheffing te
regelen.



De bewoner wordÈ geadvlseerd me! de hulsarÈs te overleggen over even-
tuele afbouw van de medikatle. Het wegloophuis heeft kontakÈ met een
hulsarEsenpraktljk waar bewoners uiE het wegloophuis terecht kunnen.

De vrijwilllger draagt er sanen meÈ de bewoner zorg voor daE zo snel
mogelijk de flnauciële zaken van de bewoner worden geregeld: er wordt
een ulEkerlng aangevraagd bij de soclale dlenst en biJ de insEanÈle
lraarblj de betrokkene ls verzekerd.

Bewoners moeten vaak erg $rennen aan heÈ felt daÈ de vrijwilllger geen
hulpverlener is, ze zlJn nlec anders gewend dan dac anderen voor hen
de zaakjes regelden. Vrljwllllgers zljn ook niec 24 uur per dag aanwe-
zlg.
Vrljwllllgers zijn bij Èoerbeurt aaowezlg van 13.00 toÈ 17.00 uur,
verder zlJn ze bij toerbeurt Eelefonlsch berelkbaar.

Als de nleuse beÍ{oner zlch nleÈ blljkt te kunnen handhaven, wordt kon-
takt gezochÈ meÈ het krlslscenÈruD of een ander opvanghuls.
Problenen, als desiotegratÍ.e eo ol.et socLaal gedrag van een bewoner
ontsÈaan sons door het aedlclJngebrulk. In dat geval uordt heÈ krisls-
cenÈrua Íngeschakeld, vanwaarult. naar andere oplossingen wordt. ge-
zocht.

Opvang in het negloophuis ls er ln prlnclpe voor roerLGaal eeo half
Jaar. Na 3 maanden hrordt bekeken of berroner al uitzlchÈ heefÈ op lets
anders, of al duldelÍJk ls rraÈ hlJ w1l en waÈ haalbaar ls. Dè stap
naar zelfst.andlg wonen ls voor veel bewoners erg SrooÈ; tussenvoorzie-
nÍngen buLÈen de AwBZ-flnanclerlng zlJn er naur.relÍjks; een relatlef
groot gedeelte (ca. 402) gaat. dan ook weer terug naar de lnríchÈÍng na
verloop van Èljd.
Het aanbod voor ex-psychlaÈrlsche patl'énten op de wonÍng- en arbelds-
BarkÈ ls nleÈ grooc. Vandaar daÈ heÈ ZelfsÈandl8 wonen ProJekt is
ontsÈaan, als vervolg op het wegloophuis.
Van hler uie wordt druk ulÈgeoefend op geÍ0eente en woningbouwverenl-
glngen on oeer huLsvesÈlng Èer beschlkking te sÈeIlen voor deze groep
bewoners waerbiJ door vrlJwlllÍgers begeleldlng ÍíordÈ geboden.

Voor een aanÈal vrljríllltgers ls her noeiliJk te verkroppen dat som-
olge bewoners blJ gebrek aan alÈernatleven (en volgens soomige
vrÍJwilllgers ook gebrek aan begeleldlng/ hulpverlentngsmogellJkheden
ln het wegloophuls) terug gaan naar de lnrichting, hoewel sommÍgen wel
beter Èerecht kooen dan zU voorheen zaÈen. HeE weglopen heeft dan tot
resulÈaat gehad dat hun onvrede Eet de vorige sltuatie nu serleus
wordt genomen.



III.3. Eet gebruÍk ln clJfers.

In de laarverslagen van her uegloophuls wordÈ lnzlchÈ gegeven ln het

benouersbestaod Per Jaar.
Voor de afgelopen jaren zag de bezettlng er als volgÈ ulÈ:

TabelIII.l.AaÍrtalbewonersperJaarengerolddeldeverbllJfsduurln
nachÈen.

1982/-83* 1984 1985 1986 1987 1988r'*

aanÈal berroners

gea. verblÍJfsduur l4l 57 85

ln nachten

gen bezetElng 4.8

* toÈ en EeÈ raert 1983
** Lot ert eet augustus 1988

In het eerste Jaar was zowel het aeatal bevoners als de geolddelde
verbliJfsduur erg hoog. Een verklarlng voor de laoge geulddelde ver-
bliJfsàuur kan uàrden gevoadec Ín het felt dat sea toen Èe uaken had

neE een paar oin of ueer vaste beÍroBer8. Daarnaa§t had ten te eaken
rnet een groot aantal snel wtsselende bèr,oners. Ia de daarop volgende

lareo neàoE de geul'ddelde verblljfsduur duideliJk af, uaar ook ls de

aenna[è van nieuwe bewoners oinder.

ookislndeJaarverslageaoPgenoBenultgelLelarlchtiageudebego-
oera íareu weggelopeo.
DlÈ betreffen zowel de algeueen psychlatrlsche zlekenhulzen als andere

instelllngen voor geestelljke gezondheÍdszorg ln het gehele land'

50

4.24.4

4765

4.54.94.5



Tabel III.2. Instellingen,
j aar.

Weggelopen ult:

vanwaarult bewoners afkomsÈig waren, per

r982/'83 1984 1985 1986 1987 1988

!lA- huis UrrechE
WA-hoeve Den Dolder
PIJ\Z-0ve rvecht-U t re ch t
Chr. Sanatorlum Zelst
Zon en Sch1ld Amersfoort
Slnai

totaal:

APZ elders:w.o.
VeldwiJk Ermelo
SanÈpoort
Sancta Marla NoordwÍJk
Wolfheze
eE c.

Èotaal:

overige GGZ lnstellingen

ander wegloophuls
kamer/oude rs

onbekend

6
11

z
I

ll
t

3

I

I
2

13 j to-----l----7

t25183

II

25

waarvan net:
Rechrelij ke MachÈtging/
(lelglsche) Kollokarie
In Bewaring SÈe1ltng

27

UiÈ_deze tabel blÍjkÈ dar de cetrtrale liggí.ng van Urrechr ÈoE gevolgheeft dat het wegloophuÍs Urrecht te makéi hàefc met weglopers uit hecgehele land: over de Jaren heen was ongeveer 392 van ar-le bewoners
afkomsÈÍg vanult ut.rechese psychraÈrrsche zlekenhulzen, tetvLlL 422vanuitz1ekenhu1zene1ders1nhet'1andafkoB8t1gr,as.
waarschtJnllJk bezeÈÈen utrechtse weglopers ook plaatsen elders ln hetIand ln regloophulzen, oodaÈ naar elkaar wordt dóorverwezen op heJ
EoEent dat het wegloophuis vol zit.
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DaarneasÈ ttordÈ geregisÈreerd !Íaar de ber.roners naer loe gaan na hun

verbllJf [n het wegloophuls.

Tabel III.3. PlaaÈa waarheen beltooers na verbluf zlJn vertrokken per

J aar.

Vertrokken naar: 19821'83 1984 1985 1986 1987 1988

ffi 3

vrlenden

zelfstandlg gaan
ronen

opvanghuls
(Leger des lleils,
vaarË8e RlJn e.d.)

ander wegloophuÍs

PAAZ / PUK

Zlekeahuls

Ií.A. HuÍe UÈrechc

Ií.A. Hoeve Den Dolder

Zon en Schlld À'foort

Chr. Sanet.orluE Zeí.st

SlnaÍ A-foort

Nog in wegloophuis

Onbekend

l5

4

4

3

2

I

I

I

5

2

L2
I

2

53

8

2

I

5

I

I

I

Psych. Zlekenhule elders I

EldersGGZ-voorzlenlag 5

4

I

3

I

4

t

t4

10

5

I

2

6

Totaal

ToÈaal terug near
psych. ziekenhuls
inZ

65

28
432

29

ll
38U

23zo 30

l3
43/

l9

9
472

8 ll
402 482

Van aIIe bewoners ts ruln 402 reer teruggetaau naar een psychlaÈrlsche
voorzlenLng.

1l



III.4. BeoordeJ.ing vaa het vegloophuis door (ex-)besoaers.

Met 8 (ex-)be\{oners ls een afspraak genaakÈ voor een gesprek
kader van d1È onderzoek-
Een van de gesprekken rrerd doot de (ex-)bewoner al vrij snel
ken.
In heC navolgende wordt een saEenvaÈÈing gegeven van
aan de hand van de vragen dle de (ex-)bewoners zijn

ln heÈ

afgebro-

deze 7 gesprekken
voorgelegd.

Op het momenE van het. lntervie!., woonden 2 bewoners nog Ín het wegloop_
huis, 3 ex-bewoners waren Èeruggegaan naar de lnrlchting, terwi3I de
overige 3 zelfstandig woonden

Ilet gesprek begon meÈ de vraag hoe de besouers in konÈakt ríareD gekr
Eeo EeÈ het vegloophuis; hoe ziJ wisten van het bestaan, ,r..o* 

".waarvandaan zij weggelopen waren, na hoelang opgenonen te zijn ge_
weesÈ.
Op een na wlsÈdn alle (ex-)bewoners aI voordat zlj wegliepen van het
bestaan van heÈ wegloophuls; in de ínrlchÈlng saren posters verspreid,
was erover gepraaÈ of had de patiëntenverÈrouuenspersoon het adres
gegeven.
3 (ex-)bewoners hadden reeds een lang verleden binnen de psychÍatrie.
De uitzichtloosheid van hun bescaan daar en de verslechtering van de
onscandigheden ln de inrlchÈlng vormde voor hen de aanleidln! on
weg Èe 1open.
Voor de anderen was de aanleiding heÈ nieÈ eens zijn met de behande-
ling (te veel nedicljnen, fysieke nlshandeling) en het geen voorult-
gang zien.
2 (ex-)bewoners zeiden achteraf er splJt vao gehad Èe hebben daÈ zlj
nleE eerder bij een wegloophui.s hadden aangeklopÈ. De meesten (meÈ
nane degenen dle al langer binnen de psychlatrià hadden verbleven)
hadden a1 meerdere wegloop-ervarlngen, Eaar hraren uiÈeiodelljk weer
Èeruggegaan ondat er geen alternaÈlef rras, ze nergens ÈerechÈ konden.Ilet wegloophuls was voor de weglopers de enlge nogelijkheid; het
a1Èernatlef rÍas heÈ zwerfcircui.È. De Eeesten hadden dan ook vooraf
gebeld of er plaats rras.

De ziekenhulzeo vanwaaruiÈ deze (ex-)bewoners wegliepen, liggen alle_
maal in heÈ nidden van heÈ land. (UtrechÈ, Gelderland en Noóid-.en
Zuid-Ho11and).

In de gespreicken meÈ bewoners is ook gevraagd naar hun eerste erva-
ringea EeÈ het regloophuis: hoe verliep hei eersce konÈakÈ met d.e
medewerkers, neÈ de uede-bewonerg, klrao heÈ overeen met de verwach_
Èingen.

De neeste besoners waren opgeluchÈ dat ze een plek hadden gevonden
waar ze opgevangen werden en dat ze een dak boven hun hoofd kregen.
Over de lntake was aen over heÈ algeneen Èevreden, er uerden
nauwelijks voorcaarden of regels gesteld.

Een aaÍrÈa1 (ex-)bewoners gaf aan dat het in de beglnperiode nietEeeviel on jezelf Ee redden; de vrlJwilligers hieipen je we1 blJallerlel prakElsche zaken (regelen van een ultkeri.ng, ophalen van je
spullen ult de lnrj.chting e.d.), maar verder was je erg op JezelfÈeruggelrorpen. IíeÈ naEe Eensen Eet een lang inrichtingsverleden noes-ten wennen aau deze herkr.egen zelfstandlgheld.
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De meesÈe (ei-)bewoners waren wel Èevreden over hun eerste kouÈakÈen

uet de vr{wllltgere. Een paar bewoners gaven aan na verloop van EiJd

hler mÍnder tevreden over te ziJn geworden, of omdat het nlet echt

goed kllkt.e, of omdat men hec gevoel kreeg dat men mlnder op de

irijwili.lger kon rekenen ondaÈ deze door zwaardere gevallen ln beslag

werd genooen-
2 (ex-l)bewoners hadden het gevoel dat de begeleÍding r'rel waÈ meer had

gekund, ztJ hadden het gevoàI gehad aan hun lot overgelaten ce zijn'

HeÈ kontakt net oedebewoners verliep voor de meesten moeizamer' Niet
iedereen lrenste dit ook, en er werd door blJna alle (ex-)bewoners

gewezen op heÈ felt dat net ln hun tljd een aanÈal oedebewoners woonde

dle de sfeer tn negatleve zln belnvloedde'

Een andere veel gehoorde klacht was daE heÈ vaak erg soerig t"ras ln
huls, nlemand nao de noeiÈe af te wassen' schoon te maken en op Ee

ru lmen.
MeE naÍ[e heÈ onÈbreken van regels op dlÈ punÈ of heÈ nlet nakomen

daarvan werd door de neesten als negatlef ervaren'
Soms staken de vrlJwllltgers, of bereidwlltige bewoners wel eens de

handen ulÈ de roouwen, naàr vaak r'Ias heÈ reaulÈaaÈ al snel weer Èe nlet
gedaan, waardoor de EotivaÈ1e oE nog eens oee te uerken aan een groÈe

schoorunaak al snel wegzakÈe.

UlÈ de gesprekken vÍel af ee lelden dat een aantal (ex-)beÍíoners lets
neer st;rkiuur en leÈs ueer regela ln huls zeker nle! had afgewezen'

Een aanÈal vond daÈ de lnEake Eoos l,el erg euumler t es3 er vond geen

kontrole plaats op drugs- of alcoholgebrulk; als een bewoner eenuaal
op een kaner ".E, 

,"tJ hlJ oro dle reden nieÈ !'eggesÈuurd, ook al was

dÍE nadeltg voor de efeer ln huis.
Vaste puntén els gezaoenllJk eten, een rekellJks lnforoeel sanenzlJnt
zoals àle er in de beglnfase van het, regloophuis wel geweesÈ wareo'
werden BeÈ name door beuoners geBl§È, Èoen ze werden afgeschaft.(N.s.
de lnforuele biJeenkornsten na afloop van de wekelljkse veÈgadering
zÍJn lnmiddels ueer Íngevoerd.)

ToÈ slot. ls gevraagd uaar l[en naar Boe ls gegaan of gaar nen Eaar Èoe

denkE t.e gaan na het verbl{f 10 het vegloophuLs'
voor 3 (ei-)bewoner§ heeft hec verbliJf in heÈ weSloophuls erÈoe

geleid dau ziJ weer Èerug ln de uaalschappij zljn gekotren' I huldige
É"ror,". hoopi ook blnnenkorL weer zelfstandlg te kunnen wonen' I .ex-
bewoner koos vrljwilllg voor heropnaue, op een resoclalisatÍe-afde-
llng, oru van hlerulÈ de staP weer lerug te uaken naar de maaÈschappij'
I ei-bewoner, dle ulEelndellJk na een Perlode buiÈen de lnrlchting
toch \reer opgenomen ls, ls voorneroens deze behandellng ditoaal af te
naken; hiJ t,àa t"t gevoel nu een eÍnd in de goede richting Ee.zijn en

hoopCe nlàt nog eens voorÈUdÍg te EoeÈen afhaken. gok een andere ex-
bewàner dle na een krlsls weer 1n heÈ zlekenhuls nas Lerecht gekouen,
hoopce blnnenkort dlt Èe kunnen verlatelL
De 3 ex-belroners dle na hun verblÍJf ult het wegloophuls zelfsÈandlg
zlJn gaan wonen, voelen zlch hler duldelUk beter af dan ln de 1n-
ri.chrtng; I van hen wordÈ nog lnÈeaslef begeleld door vrlJwllllgets
vanuL! het, ZelfsÈandig tJonen ProjekÈ.
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Voor allen heeft her verblijf Ín he! wegloophuls posltievé katrtèngehad, hoewel niet iedereen krltiekloos ,ai. De sfeer in huls en deinzet van de vrijwilligers waren nleÈ a1ÈUd opËioaal, volgens de
( ex) bewoners.
De (ex-)bewoners waren unanlem van Eeaing dat wegloophuizen er ,ooeEenzljn,.on_rlënaen de gelegenheld tè geven dà lnrtctritng te ontvluchten,als ziJ daar geen he{1 ueer vlnden en geen aodere plÀk hebben o, i"".terug Ce gaan.

III.5. De slguaalfutrktle.

Naast het opvangen en begeleiden van bewooers heeft. heÈ segloophuiszichzelE ook een signealfunktie foegèdacht.
De signaalfuÍrktre rord! a1s wezenlijk onderdeer van heÈ rrerken EeÈreglopers ult de psychlatrle gezÍen, naar kont op het trreede ptan ophec-mooenf dat de opvangfunkÈle alie ttJd vao devrljwllltgers inbeslag neeuÈ.
Aan de signaalfunktie iovulllng gegeven door hec geven van gasÈ-
collegee op EB0-op1e1dl.ngen, organlaeten van Èhen;ldaagen, ï""ao"nean landelijke aktleg e"d.
Iloor het gebreL aon vr{rLll[gers rordG op dit noreat slechts eeuqlnLoale lavulling gegeven aan deze §lgtraalfunttlè.
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IV. EeÈ segloophuis als vEUsllllgersorganlsaEle.

IV. l. De lncerne organleaÈle.

Het wegloophuÍs ken! geen formele organistlestruktuur: het 1s een
groepsgebeureu, waarblJ de Eaken op de wekelljkse uedeverkersvergade-
rlng worden verdeeld. De veranrwoordeliJkheid voor de gang van zaken
ln huis berusE bij deze vergaderíng; ln deze vergaderlngen vlndE ook
de algemene belej-dsbepallng plaats.
Wel Ís het zo daÈ vaak dezelfde Eensen vaaEe taken op zlch oemen: er
ls een groepJe dat de flnanclele en adnlnlstratieve taken vervulÈ,
EerL'Ul ook degenen dle als kontakÈpersoon naar bulEen opEreden vaak
dezelfden zll n.

Naast de medewerkersvergaderlng vlndt ook wekeliJks een bewouers-
vergaderlng plaats, tn aanwezlgheid van enkele vrlJwllligers.
TÍjdens deze vergadering word! de gang van zaken ln huls besproken en
worden de prakclsche zaken dle Een behoeve van de bewoners geregeld
moeten Írorden aan de orde gesteld.
Bewoners mogen ook aanwezlg zljn blj de nedewerkersvergadering, welke
ln principe openbaar is voor -becrokkenen-.
0ver bewonerszaken wordt ln de medewerkersvergaderlng gesproken 1n
aanwezigheld van alle vr1jwllllgers; er worden notulen gemaakt van
deze vergaderingen, zodat ook vrlJwÍlllgers dle nlet aanwezlg waren oP

de hoogte kunnen zijn van wat ls besproken en afgesproken.

Vaak sorden beleidszaken voorbereid door een klein groepJe dat een
voorstel doet aan de vergadering. De ervaring heeft geleerd dat niet.
alle vrijwilllgers gel.nteresseerd zlJn ln beleidsmatige zaken.
De overlge onderltnge konuunÍkaÈie vLndt plaats Èljdens de wekelljkse
borrel en via heE bljhouden van het. logboek, waarln roedewerkers en
bewoners de gebeurEenissen per dag biJhouden en de voor de medewerkers
belangrljke inf oroaELe noteren.

DaarnaasÈ llggen er taken voor vriJwllllgers in: het blJhouden van
financlën, aanvragen van subsldles, deelnane aan heÈ plaateellJke
baslsoverleg psychlatrle, landelilk overleg van wegloophuÍzen, opknap-
pen en onderhoud van het pand, voorbereiden van de wekellJkse verga-
dering e.d.. Deze taken worden verdeeld Èijdens de vekelljkse verga-
dering.

IV.2. Ilerveu eu selektie vao vriJvlllÍgere.

EeÈ rerveu. van vrijvllllgere vindE plaaÈs vla advertenÈÍes ln de
plaatselljke dag- en weekbladen. Ook blj de vrijwllllgerscencrale ls
het projekc opgenomen ln het bestand.
Daarnaast. zljn er afspraken met HBO-opleldlngen t..a.v. sÈagepLaatsen.
Na een kennismaklngsgesprek, waarÍn wordt oagegaan of aspirant vrlj-
wÍlllger voldoeÈ aan eeu aantal elsen betreffende lnzetbaarheÍd en
motlvacle, volgt een proefperiode van 2 rnaanden. Na deze 2 maanden
vindt een evaluatiegesprek plaats. De nieulre vrtlwilllger krÍJgt Ee-
vens een kontakEpersoon toegeerezen, op vrle hiJ een beroep kan doen
indien nodig.
De eÍaen die aao vriJvllllgers sordea gesteld betreffende de lnzet-
baarheid en moElvaEle zlJn: ninlruaal 15 uur per week gedurende
cenxoÍnsÈe I Jaar beschikbaar zijn, en zlch kunnen scharen achter de
uitgangspunÈen en de werkwljze van heE wegloophuis. DaarnaasË wordC
een grote naEe van sÈress-besÈeodtgheld wensellJk geacht.
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In heE evaluaÈlegesprek wordt van belde zljden de wenselijkheid van
voortzetÈ1ng van het dlenstverband bekeken; de ervarlng heeft geleerd
dac vrlJwllllgers dle oP daE moment de aanslulttng nog nlet hebben
kunnen vlnden, weer opsEappen.

VrlJwilltgers die besluiten na de eersEe Èsee aaanden om door Èe gaan'
blÍjven gemlddeld zo-n anderhalf jaar. MomenÈeel is de groeP "oudge-
dleudeu" zeer klein.

De toeeste vrlJwilllgers zÍjn vrljwillLger omdat door hen ger,rensÈ

betaald werk nleE beschikbaar was; een aantal van hen heef! belrusE
voor een dergellJke vorn van vrljrrilllgerswerk gekozen, buiten de
offlclële geestelljke gezondheldszorg.
DaarnaasE zUn er nogal wat vriJwllligers die het werken blnnen het
wegloophuls gebruiken voor hun opleiding; zlJ lopen hier stage of vol-
doen op deze uLlze aan hun verplichtingen t.a.v. praktljkervaring.

Een aanÈal vrljwllllgers noemde als punE van kEiÈlek het onEbreken van
een duidellJk inwerkprograol[a; er ts (re) veel ruimte voor een eigen
manler van werkenl ook kontakÈpersonen vatÈen hun "begeleldlngstaak"
naar nieuwe vrljwÍlligers erg lndlvidueel op.

De beglnperlode bleek voor een aantal nede\,rerkers een rrlec altijd
geuakkelÍjke perlode: je noest veel zelf uitvlnden, wennen aan de
rommelige sfeer, onEdekken van eigen grenzen' nieÈ te ldealistisch en
te beÈrokken raken.
Een probleem waar veel vrljwilligers in deze beginfase tegenop lopen,
ls een te diepe betrokkenheld biJ de problenatiek van de bewonersl ook
worden vaak de vaardigheden en de lnzeÈ van de weglopers overschat.
De vrljwilllgers die het volhouden kunnen dan ook vaak meer afstand
nemen, relatlveren. ZÍj onÈwikkelen dle vaardigheden omdat de eisen
dle Ín de praktÍjk aan hen gesÈeId worden heel hoog zlJn.

NieÈtemln had een aantal (ex-)bewoners het gevoel dat nlet alle vriJ-
willtgers zlch even betrokken voelden btj het wegloophuÍs; het ver-
loop onder de vrlJwllllgers rerd door hen ook als een nadeel ervaren;
mensen waren er net, en verdwenen al weer.

IV.3. VriJwÍlligers eu kootlnulÈeit.

HeÈ laaEst.e Jaar ts het verloop onder de vrlJwll.ligers groo!; het
wordt bovendlen steeds moellLjker orn vrljwllligers Èe vinden, zeker nu
Íoer de dreiging van dalende uitkeringen; bet.aald werk heeft toch de
voorkeur. De meesEe vrtjwllligers doen dlt vrijwilligerswerk ook omdaE
er geen alternaEief lsl somnlgen hopen meÈ behulp van deze ervaring
meer kans te hebben op de arbeldsmarkt.
Vandaar da! nu intern de dlskussie is ontstaan over en subsldÍe Ís
aangevraagd voor het aauErekken vau betaalde krachteo voor bepaalde
organisatorische caken en ondersteuning van de vrÍJs11118ers.

Een aanEal vrijwtlltgers noemÈ als knelpunt op dit nonenÈ het draalen-
de houden van de organlsatie; er zijn Èe reinlg vrLJvllllgera, oaar
ook ls er Ee weinlg strukt.uur; het is uoelllJk ou voor bepaalde
klussen mensen te vttrden; betaalde krachten zoudeo uat meer strukEuur
kunnen aanbrengen doordaÈ bepaalde standaard-taken verrlchÈ worden,
zodat vrljwilligers neer tljd over hebben voor begeleldlng, n.n. ln
beglnperÍode zou een bewoner meer begeleld moeEen worden. Soms gaan
mensen al heel snel weer Eerug, omdaE ze het alleen nlet redden.
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Niee ledëreën {s van Ísentng.dai er &eer sÈrukÈutrr nodlg iei een Èeveèl sesrrukÈureerd *egtooltruis ;d;i;i;;sen bij / àanstulten op desoms r.raE warrige, onges.Eruktureerde belevingswereld van de bewoners.TeveeI aan regels, struk.uur zou betekenen Jat het wegloophuÍs steedsroeer aLs een ccz- voorzlenlng zou rrorden beschouwd 
"n-a" i"uip"i-',verhogen. Her wegloophuts ooet 

".un 
preu urqvèn, Íaar bewoners zelf dedienst ult moecen kunnen uaken, het h"f" ,oËt de sfeer ultademerl vande Éensen die er wonen.

De berooersgroep zou soas ira! oeet gèaktlveerd a.eteÍr word.en, deverautr.oordelijkhefd voor heÈ gebeuàn fn trufs.zou ueer blJ hen gelegdnoecen rorden. Dit ls echrer niet alctjd noleHJk; sons zÍt er eën cemoellijke groep.

Nu er zo welntg vrlJwllllgers zljn, wordt de eerate prl.oriteit gelegdbiJ de opvaugfunktte: re w-eJ,ntgivitjsriifi;§ kan berekenen dar nlèralle plaatsen Ín huis gevuld kuine.,-rro.a"n-.-f"dere bewsnet krlJgt tweekonÈakÈpersonen roégèsezen, l2 vriJrriiiig;;"' aiJn dus utntuaai nodig.
.ndérbezètÈing heefc ook fí.raoc'ële- gevolgea: h€t rr.gloophuÍs tsoeÈ aande-ge,eenÈe de huur opbrengen voor heÈ toiale pand; de bewoners beta_ren per dag; veel ouderbeeÀttlng uetetent-Jri 

". oruordoende r.nkorosÈenzlJn ou de huur re kunneo be:ii;1 C.;;i; i"-a". de onkosrenvergoe-dingen voor vrlJwlllÍgers erbtj fnschfei-en.

De diskussle ovet het werken EëÈ betaaldè krachten heefÈ ook geLeldtoÈ een diskussie over het aktlveren .n-to"tàn"un ven tleer Èaken aanhec besruur; verÈege'rrolrd{Cr.nq u"i rr.t n liïàoptofs naar bulien, kon_takt onderhouden oeÈ ae suËraieg"""i,- iiili"teel beheer e.d. zoudenneer dan nu het geval is, door tJt U."i""a-opgenomen Eoeten rorden.
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V. Posltie van het seglooPhuls binuen de geestellJke
gezoodheldszorg.

V.l. Psychlatrische zlekenhuLzen eu het segloopfenoleeu'

Weglopen uit PsychlaÈrlsche zLekenhulzen, hoe vaak gebeurÈ dit' waar

guln à"ru men;en heen, wie vanSÈ ze op, hoeveel van hen redden het
butten de zlekenhuizen?
Vragen dle wij ons stelden bij de starÈ van dlc onderzoek en waaroP

wij ttjdens heE onderzoek anEwoord ErachtÈen Èe krljgen vanult de

UtrechÈse psychiatrlsche zlekeuhulzeu

0p een brlef net daaraan Èoegevoegd een aanÈa1 schrlfteliJk te be-
antÍroorden vragen aan de psychlatrLsche zlekenhulzen Ín de provÍncie
Utrecht (z:.e bijlage), kregen wij slechts van 2 zlekenhulzen een reak-
tie: een van deze zlekenhuizen onderhield geen relaÈle Ee! heE weg-

loophuls UtrechE; voor zover hen bekend was er nog noolÈ leoand vanult
hun ziekenhuls daarheen verErokken en de vragen dte wlJ hadden gesteld
over he! aantal paEl'énÈen dat voorÈljdig hun behaodellng afgebroken
had ln de afgelopen Jaren waren Èe Èljdrovend oÍ[ te beanÈwoorden'

Het andere ziekenhuls kon eveneens 8eeÍr anÈwoord geven op de vraag
naar het aanÈal pallënten daÈ voortudlg hun behandellng heeft
geslaakÈ ln de afgelopen Jarenl evenEÍn ÍJeet Eeo waar deze
(ex)patlënten naartoe zUo SegaaÍL
WeI'ion nen heÈ JaarllJkse aanÈa1 opna,es en heropnaues (binnen 180

dagen ua ontslag) aangeven Ult deze cljfers bltjkt een duidelljke
toenaEe van heÈ aantal opnames eB van heÈ eanÈal heropnaues'

Op de- vraag hoe vanulE her zlekenhuls wordt aangekeken Eegeo heE

bestaan ,t-n ... wegloophuis voor psychlatrlsche Patl'énten sordÈ
gekonstaÈeerd daÈ er kennellJk een zekere behoefte besÈaat aan een

àergellJke voorzlening, maar daÈ voorkouen noeE worden daE een der-
gellike-voorzlenlng deel uit gaat nakeo van de regullere G'G'Z' alsge-
volg van het sÈreven naar professlonallserlng.
Op dlt punL is dus geen afwlJking Èe konsÈaÈeren Een oPzlchÈè van
eerder lngenoEen sÈandPunÈeo.
Ook Írordt benadrukÈ daÈ een dergellJke voorzlening alleen nag

funkEloneren Èen behoeve van mensen die vrlJwilliS de psychlaÈrie
verlaÈen; akEleve -wervlng- onder bewoners van psychiatrlsche zleken-
hulzen wordÈ afgekeurd.

Een groEere dlfferenÈlatle 1n behandelvormen en 1eefmllleus blnnen het
psychialrlsche zlekenhuls, schaalverklelnlngs- en deconcen!raÈle-
pao"""""t zijn lngezet oE EegeEoe! te koEen aaa de veranderende ln-
zlchÈen over de organlsatÍe van de behandelwljzen
-De poslÈleve effecÈen daarvan zoudeo echEer gecouPenseerd kunnen

worden door Èoenemend personeelsgebrek in verband ueE bezulnlgingen'
hogere eigen bijdragen, ultbliJvende bouwkundlge verbeÈerlngen l-n
verbaÍrd roeÈ financlele prlorltelÈstelling' van de overheld, eÈc'-
Van de I andere UErechtse zlekenhulzen ls oudanks een telefooí'sch
rappel Seen reaktie onÈvangen

Ook ls gepoogd door nlddel van het versÈuren van een schrlfcelljke
vr.genliji.r ian de patiihterverÈrouíeraPersonen' die werkzaan zljr ln
de UtrechÈse psychlaÈrlsche zlekenhulzen' lnformatÍe te verkrlJgen
over heÈ wegloopfenorneen blnnen de zlekenhuÍzen
Aan ons verzoek, deze vragenllJsten blnnen twee weken na ontvangsE
ferug fe sÈuren, ls ook door hen geen gehoor gegeven.
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V.2. OnÈsikkeliagea bLnnen de psychiaÈrlsche hulpverlening.
Ulr de ltteraruur, welte 

I_" h"O?11 geraadpJ.eegd om Eoch entg zlchE EeH:iï;Ïn"i"';:"ï"f:ïi:ïï'"ï:"", ';;; .* de ànvang u,n;;ï r-"ï*"un
l'Iel ls duidelljk dat paychr.aÈrlache zlekeuhurzeu zelf een ontwikkellngdoormaken, waarÍn gestreefd 

"o.at or"i-à.ï oeer gedLfferentleerdaanbod Íu behanderviJ 2.", r""rriirri' 
"ïïoooro.r"o"De dlskussle over de groorschallghefd ei JnpersoonllJkheid van::ï::::';il:l: ;i:|':ll""", 

-i""'".,"";';;". 
mensonwaardlse roe-

re ri j ke s"";,Jh"ii",;ï:'rTïJfff":o;:io;"":"li:i:;"liill";;,;i:"
zevenrÍger Jaren' heÈ.onÈ§raan u.n a"-àriLrenbond, klachtenbureausvoor de psychiar rie, de parÍé;re;;e.-i.ou^iï"o".sonen, 

pariënÈenradenornnen ziekenhulzen en wegloophuÍze. ;;;;-;
:;, i 

" 
" ; :".;. :." i :*x ;llrii: :i xïlï:., 3: J;li ij.i: ","5 #f J,ï: : :.,

EeÈ detrkea over alterna^tÍï:" 
":": de lang_verbllJf afdelingen, overheÈ scheiden yaa soneu.en behaudellag a;T". extramurale vorruen endagbehandellng in plaats-van intraou-rare Ën.na"rlng) vatte pas echtposr Èoen ook heÈ bezuialgr.ngs- ;;;-;;;iruÈrebereld ,ao à" ov.._hel'd Ín urÈvoerins ,era giur"acharl"i"i"t.aer van dir subsÈ1ruliebe-

i : i :. : " ;: : :ï :l:::', *lï 
-h; -; ;ï"'ï i ;:'u J'",' a " i n. ..'. il i"^','o.'g . u n

Binnen de zÍekenhuizen wordt volop gezocht naar alternatleveu voorlaug-verbliJf-afdellngeu: a" r""ioï"Jààei 
"erpr"atseu van afde_1lugen vau psvchlarrleche zleke"É;;;;.- voourrlJLe' en resocLalÍ-satleprograEla-s zouden voor_de frng_à.bli:t patli:nÈen de terugkeerï: :- :: _ :",." ïl"ppri d rcnre rbi j,""'. 

"ï ïïlïr"".uaarnaast wordÈ gestreefd. naar ""-.toatf.rg ,àn de opnaue_duur door hetaanbieden van nogelljkheden voor arstui"ïaàiros.
Een oplosslng voor de 

-opvang van deze -chronische patllrrten wordÈ ookvaak gedachÈ in de uÍtbreLdl"g-;""- il t"ïIi..r. van de bescherneudeyoouvorEeu: in de NÍeuwe Nora ceestelf:tu iofrcg"zondheÍd(19g4) lsvas tgelegd dat Èot I 99,0 op-- land-e-i-JïïJà"' rooo psychÍarrische beddenlngeleverd ,ooeÈen worden.'[Iier;;;;'i;'ï;=pr.aÈs noeÈ er een ulrbrei-ding plaats vlnden van.heE aanÈal u"""ià.Lll,ronen plaatsen.In deze laarsre oDeratie 
1",_rcrsr"iil-"Jr"J."o"r, en de vraag ts danook of deze doelsielling ooÍt zal worden gerealÍseerd.

Onderzoek (Havernan e.a

.i::.:_rr: "i-.i;;;" 
";:ïrJ:::,,[:::.i::n*",.;r.;"."..,.,,,"ïï""ï::frÍ:.0"

worden gesteld voor de bescherud_wo.;;-;i;;;,
e ch È e r ee rd e r i n aanne rk1 nB r; ;;ö rr.'"ï"".r"# ;.".ï *: " I 

":ï:_ï:r::r.
den, terrrl,l er onder hen ook U"rron".J-"1]ï^ar. f., sÈaat geacht sordenzelfsÈandlg te wonen, 

"f am ni.a'.-"ïr";ï:".van her beltand ,",i'ïrr.onr""r,"-p"riàï"riiïïir".t *'"r.t"r'Jiï'"rJ.": rrt
l-1"" ::. lne naar beschend_wonei ;r..;:ï: "..,
of zij diÈ allen wensen. en of zÍJ ou.i.rofao"nde zelfredzaaoheld be_schÍkken oE dlÈ vo1 Èe troua".n, f"" ;;:; ;;.;;:rg.De zÍekenhuizen hebben zelf bectlfe;;;; 

"i""n." 5 à loz van alte
;:::i:i:" 

parrënren kan worden ;";;;";i;.;;l n".. 
"",, bescherrnde
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Een ander probleen biJ de realisering van beschermd wonen plaaÈsen
wordc gevormd door de faktor -geld-. In eerste lnsÈantie werden de
voorzleningen ulc de Tijdelljke Subsidleregeling Maatschappelljke
Dienstverlening betaald. Toen erkend \rerd daÈ zlj ÈoÈ het pakket van
psychiatrlsche voorzlenlngen gerekend dlenden te uorden' werden zlJ
ondergebracht ln de AtiBZ-financlerlng.
Deze Al.IBZ-financiering van de beschernende woonvorÍoen heeft tot gevolg
dat de bewoner tljdens zlJn resoclallsatleproces slechts de beschik-
king heefÈ over een bescheiden zakgeld, terlrijl een zinvol"le dagbeste-
dlng oncbreekt. SubsÍdÍe voor projekten voor dagbesteding, een wezen-
Iijk onderdeel van een beschermende woonvorm' Past echÈer ninder
blnnen deze regellng; de definÍtteve beslissing hlerover neent. de
Zlekenfondsraad eerst als de resulÈaÈen van een beperkE aantal op diE
terreln 

.toegestane 
experlmenEen bekend zlJn.

Gevolg van deze beide ontwlkkelingen - heE substlÈuElebelei.d en het
bezuinigingsbeleid - ls wel dat patiinteo eerder -uitbehaudeld worden
verklaard, en dat het aantal heroPErrea 3tljgt.

Her feiE daE heÈ substltutie-beleid van de overheld gepaard gaaE tret
f o rse bezuiuLglDgsE&rÈEegelen voor de LuÈralurale voorzLeaLugeu kwan
me! name voor psychiaÈrische zlekenhulzen saar Eoch al een achÈersÈand
bestond, hard aan.
-llanneer bezuinigd lrordt Ín een reeds bestaande achtersÈandsiÈuatle,
terwljl ulÈ beleidsoverwegingen wel doorgegaan wordÈ roet het ulEvoeren
van het vele jaren geleden vastgestelde en lnniddels reèds dan18 geda-
teerde beleid, ontstaan rooelllJkheden', aldus heE soobere relaas ln
het laarverslag over 1987 van de Geneeskundige Hoofd lÍlsPektie voor de
Geestelljke Volksgezondheid.
Vervolgens scheÈst. de Lnspektie een aanÈa1 door hen geadviseerde nood-
Eaatregelen, die feltelljk nieE door hen gesenste gevolgen hebben en
dle zeker nlet de klralltelE vao de zorg aan de paÈl'drot verhogen:
samenvoegen van afdellngen door het segbreken van ÈusseÍrnuren' tleer
roinder gekwalÍflceerd personeel (dus ulnder duur) in dlenst nenen,
vakaÈuresEops voor sÈaffunkÈies Èen gunste van uiLbreldÍng van het
verplegend personeel, e.d..
De vrees daÈ door de lnvoerlng van heE plan-Dekker de slÈuaEie voor
chronische paÈlënten 1n de psychlatrische zlekenhuÍzen er alleen oog
maar beroerder op wordt, rrordÈ ook door de Ínspektle uitgesproken.

Ilet subsÈltutiebeleid waarblj de nadruk op het Èerugdrlngen van de
opnaoeduur en meer op extrauurale voruen vau hulpverlening vordt
gelegd, heeft echter niet kunnen verhlnderen dat de druk op de Íutra-
nurale hulpverlening in de afgelopen Jaren toch sterk ls Èoegenouen.
I{et jaarverslag van de hoofdÍnspektle over 1987 naakt hier ook nelding
van en maakt zlch zorgen over de gevolgen hiervan. Itrmers, stljglng
van het aantal aanÍ0eldlngen leidÈ tot een toenane van heE aanÈal nleÈ
gehonoreerde aanvragen. l,íelnig is bekend over het lot van de afgewe-
zenen. Daarnaast onÈbreekt lnzlcht ln :reÈ IoÈ van degenen sler lnbewa-
rlngstelling of rechteliJke nachtlglng Èegen het advies van de be-
handelend psychÍater nlet wordt verlengd.
De lnspektle zal onderzoek doen verrichten naar beide vraagsÈukken.
Duidelljk is dat deze -uÍtval- de lnspektie zorgen baart.
Evenals diverse andere publlkacles uaken ook zij oelding van de toe-
naBe van het aantal mensen met een verleden ln de psychlatrÍe in het
dak- en thulslozen-clrcuit.
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i: :;:ï:'|1o:*ï","":o-"lt-1* noÈa's en pubtikaÈtes wordr sesproken over

Xf j#if :",:ï**ii"",-*+':iï;"":iff"'Í:;.ï."y""""hi{i:iïll"
:::: '.",".1-"."aï,, ;rï -'"'J."ït J"".";j""":ïï"nÈe 

psvchrsch" r,"'il",p.
:illJi,i:: ï:ï.:ï:;f":ï.iiï#Ï,::"::ï:"ï:;:::"lli"l;.1ïlïiïiÍiï
Door het bezulnÍgingsbeleid van de overheid_wordÈ,deze groep, als ziJ;: ".:::;:ï jï: J.ï.::ïïlï:.::::;"*j: t"::r, de deur sö", ài. ï.".",
zljn alleen oog ro"Ëa:r. als beÈrokkè;. 

""rr"l-:1 
gedwongen opnanen

oogevlng. --e vLLrvÀÀcrre een gevaar vorat voor zijn

::"Í:Ïn,:'"":: ::1"Ï::ïlll: :""i:ningen neemÈ. door drÈ sroelendomsrandlgheden-.à"-"iluïli'ïli:iï'rl*.;"ïï.""":ïrir.:".;"-ii"JI:i"ï"

De groel ean het aatrtal,thuislozeo gaae eveneens gepaard Ee! eeÍtoenemende druk op de.,opvangvoor"teitngen ioor-aat_ en thu{slozen. Inverschrrlende publlkatÍes_w".a, ai-"Jr'iö o"n a""u Sroep sÈerk ulteen_j::;:Í.t;5ï""Ii.t'r."rt"'en Èuaseo a. zö.öoo'.en zoo.o00 worden Ín dit
r00.ooo Ë;;;i;.;=":Ï:::: tUd 

',ordE sÈeeds vaker o""i-iö.-öoo'".I.n"y"na."i|-i;;";":ö"::i-ill.IÍï'il"Fi"rf .?1. sedeerre i;;Ë;,"'"
groep ls tevens een .arlgrng a" 

-[à""ài.'."ru de PsYchiatrLe. rn deze

,.;:.ï: "ï ï."""..":ï 
: r ii 

.Ë 

J" [i à ;§"ïj,ï;lr:::r:i: ï ï ï:. l!ïil.:" 
"Heyendael konsÈaÈeert dat psychÍatrlsche zlekenhuizen gedwongen doorde bezulnlglnsen en bédde"i"l"t.i", -r""ilï;u 

"n 
..uÍrbehandelde..patiënten eerder prober"" a" for"nl ,1a iïïnaten èn passantenverbllJven ;À"i"ln"i}i"réuet aarle.&erkbaar 1n lnter-

neemr. Er heefr zich tf"i..n."a1i.ï"ï"ï"Uï saar de agressÍe roe_
door de psychiatrlsct" ,-r"i-.-*ï.'i"-=^'- 

sorqrE o.ewoners aangedlend, die
ook he È il;;i;;;ili: "Ër:iiÏ:i:ï,"ïrz{ n uÍ rses Èoren
; mensen dle wÀgges Èu,,id,rj.n 

"i. ï.- ;ili,i,i::ï.1ïï"lir."rli.,Ë1.,tastÍg bevonden werden, 
"n 

àÍ" op i;; ;;;;;nieE treer welkom zl5n in tr"r 
"r.i"niirrïI'="' 

d8È zU zljn weggelopen,

+
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VI. SaoenvaEtlug en konklusies.

VI.l. SaoeovattÍng.

-De opvaugfuuktl.e.
SamenvatEend kunnen we konstaÈeren dac het wegloophuis na een ener_verende sÈar! Èe *rn:llu:f:-T:r:"n r.rfion".rnre toes!room vanbewoners, waardoor een.re_deliJk. u"r.iiios 1s gegarandeerd.Het wegloophuÍs is nler in sciac i"d;;;-;p Ee vangen d1e zlch bljhen aanmeIdE. nutr"="1:":r". 

"y"..r.iiiln ,"r"gr".reerd hoe vaak uenpoEentlëIe besoners heef-E moeten welgeren,.ondat. het huls op dat::ï:: J;jj::;"::o"."rn"r r.j k rs a.. n'"i"ni iriy u",o."." -in-i.l-r"""r
A a n g e z I e n o, . 

" " 
o 

". Jl,1 :", $:; ï, """S,1ï ï"" 
rr,"ï,li 

I"rï 
"i. 

ït r, "., n. r,ook regeroaÈ1g bewone_rs afkonsttg urt p"f"trrt.ische zlekenhuizen ultandere delen van het land. e --- rvrsr

GekonsÈaÈeerd Ís ook,daÈ- h-et wegloophuls zich zo veel mogeluk trachÈEe houden aan de provin"r"re rao'aro;;;;;;"". Ter beschikking van deregerlng-gestelden worden gewelgerd' lJiJi.r"n""n Eet een rechterljkenachrlSing of in-bewari"g-"r"rri"g ;i"t-rIïa"., wordr drÈ gemeld aande oorspronkelrjke behanà.r..r .."r,oiài ili uunoaigde gedaan oD voorhen proefontslas of een definltÍeve-;;h"i;i"c van de regeling rebewerkstelllgen. Ook wordr ernaar c";;;;;;; de flnanciele zaak voor de,l:l:"". zo snel mogelijk te regele'nlwanneer bewoners ars gevorg van- ernstÍge desrntegraÈie niet Èe hand-haven zÍJn Ín her wegroopnàs, *.;;lï;.-"reesce gevarren konrakÈopgenomen meÈ heÈ Krlslscentrur, u"rr.a"uf,wordt gezochÈ. aar andere oplossingen
0p heÈ punt van het moeten welgeren van mlnderjarigen onÈstaan sor[swet probtemen, mede ats gerotgï;;-;;;';;.'i;sen van de L,errelljkelgefrljdsgrens voor meerderlaitgheta ;, ;"; beleld van dej eugdhulpverlenlng.

Bewoners bleken over I
opvangooge ri j ti,"i a r n ïi.r'l:;ï::;r::::';J -":;ï:Í::, .;,;lJ: 

iJA :", "huis, inzeÈ van de vrljwiUig";J';;nï.ï".u.rngen mogelljk, maar
:l ::'ï",g""ï'""ltïr.. 

\ías men Èevreden over en geholpln ,".-t".'ï1.ïïi:r
De bewouers naren unanien wau oordeel dat vegloophuizeu er EoeteazIJu, om mensen de eele€enhefa te geven àe z-feterrt.tren Èe ontvluchtenop her momenr dar ài 

.aàr._ g""r,-i"ïi'i""ï'ri"oen. MeÈ na.e voorpatÍënren dte geen trr-ursurtieu .;;;;;;;"'J, oo ."rr, Èe kunnenvallen, vortrr her weslo.ophuls 
""" "1;;;;;;;f voor heÈ zwerfclrculr.Het wegroophuÍs heef t- rrre.rr-n ;"i;;.-;i;;ils1=en tr: aeu, kè fuukrÍ.e.De ervaring heef! geleera a.r n"t ".;i;;;r;". nogar eens uordr gekon_tronEeerd Eet mensen. dÍe de stap ,".ïï rL..^ de EaatschappÍj zoudenwÍlren maken' naar daarbÍJ- onaa"it"ï1".a'1ï ,oo. hen een bÍJna nlerce nemen stap is: zelfscandÍg frrtiio"l."ri,'""rg"n uoonrulmÈe zoeken,zinvolle bezlgheden onEwLkkeLen, .tiiria"il", ontploolen, kortotr:deelnemen aan heÈ EaaÈschappelijt 

".rt"à.'àfr ,"t ". door. zijn indivr_
i:ï:Ï:ii;i"r::,"ï:'":""eà'i"t'Ëu i;;;;ii';;' soclaal,,.tr".".,-,,i"i

I:::r":i ïï::ï[:: l:"r ".'' de weglopers bríjkt deze srap dan ook Ee
È"." n i 13 

- 
;" ;; il ; ;:.";: ;ïï:iïï 

" "rr' 
ï r-"ï,r":,ïh 

-, n . I t 
".iàt i;; ; 

- ^
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0p basis van deze 
".u:.,r.ng is een paar jaar geleden vanuiÈ het Wpo_loophuÍs UcrechE her intciarief ;;í;.",rrff een SÈichring zeffsranïlgI{ooen proJekÈ op Ee rlchten.

Deze SÈichtingt eveneens werkend met vrijwllllgers, heeft a1s doel_stelllng heÈ bteden van hulp 
"" U"riaà"iii* r"n (ex)_psychlarrlschepaElenten blj het zoeken naar zettst-an-a1-gï hulsvestlng en het begerel-den bij heÈ voeren van een elgen hulshouïlng.Nu nog houdE voor de-lew1n".r-r"n iu-i'illiooonrr" de begereldlng op ophet momènt dat men het. wegloophri" 

"".i"..i. voor een aanLal beÈekenÈdlt rerugvarlen 1n lsolemàn,,'un o-p'Ën^1ï. een zodanlge verslechÈe-ring van de sltuacle dat heropnam"'i.-""r"rrychlatrlsche voorzleningvolgr. Anderen redden zich_""ï, ."a-i"iiïotu"n vrlenden, fanilie ofhulpverleners en bouweu een nleuw bestaan op.ToE op heden voroÈ ook roo. a"r" 
'st-i"ïJi.r*'1,"a 

verkrtJgen van huisves-ting voor ex-psychiatrr""n" priieoauï'u"'n"*.oot probreen.
::::::.1"í:."i::t;:li i" onr;ns;lài'nl=a"'",na"àhr g"u""rrgd op de
kliënÈen, 

".o"i"u"iri1an 
van zÍnvolle dagbestedÍngspiojekt.Ï-uà[. nun

voor handen zlJn. 
ILd werk of vaste bezigheden;o;. ;";;-;.oli^.t".

-De slgnaalfunktie-
Door gebrek aan vriiwillrge-rs wordt op dÍt moment srechEs eeo Er.uiEale
::ïlll§, ::ff ï:"ï: a" "rg""ff uokÉJ.-'r,ï.n,"". is een on r e,Íkkeu ng
llchtend sÍgnaleren. 

er aktie-gerichÈ signalet"n nt"t ;;;. ;;;;:^'

-De orgaaisaÈLe-
Eet voortbcstaao yaD het regloophula sordt bedreigd door eeu ÈekorËaan goed Lnget erkte vrtlvUitger=. ;.;;-.,vrijwllllgeis. '--Ji5+^À5=rÈ' !r rs een grooÈ verloop onder
Door de nedewerkers ls een aantal oorzaken van d_it verloop onder vrlJ_wlllgers opgesond: de ,'dividuel" i"r"lli;; van heÈ ln.roduceren eninwerken van nÍeuwe r"du;".k-;:r ï"ïiiïï."*en van vordoende bese-reidlng voor nieuwe "1L11_irlis"r"';i;;."rö van her rukorr aao vI15_w'lllgers en tl-Jd hiervoor. Daarnaast io.ài"r"n gekonfronteerd DeÈ deleegloop van her reservor.r 

"rn 
..o,rJgÀai;;;;.., 

dle de eersre jaren vanhet wegloophuls hebben ueegenaakt. Éi..r"" verdwllnt een groot gedeel_te van de opgebouwde kn-o-w_how .n 
".r..irrg-.ieskundigheid, zonder dargoed ingewerkÈe vrlrwtl.trg"." ;;; ;H;"""ï kunnen opvutten.van de overgebreven -vrijwi1rig"." 
rJ.Ëïï'""r dergerÍJke pertode veerextra-s gevraagd, hetgeen tot gevolg kan hebUen dat ook zlJ afhaken.

Een ander knelpunr Í.ror-d-t_::lqens sglmtge medewerkers en bewonersgevormd door het ontbrek'en vau vordoeide struktuur r.a de orgauisaÈle.Tljd en energie gaan verloren."n t.t-"-t-"eËopr1"u, opropen Èegendezelfde vragent het opníeuw verdelen-J.ï-I"*"r, e.d.. ook voor deexterne kontakten onÈbreekt 
""r, u""i ,"i"p.""tp..ra.De organÍsaEle nu Ís afhankeli5k';; a.Jjr;g aanweztge deskundig_held, kapacltelten en ervaring van vrlJwtlllgers.
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Dtt heeff ertoe Seleld da! lnEern een dlskussÍe is onEsEaan ovèr
professlooallaeriÉg vau de voorzieuÍug, uelke heeft geresulÈeerd ln
een aanvraag blJ de provlncle voor uiEbreldlng van de subeldi'e uet
per§oneelsko§Een voor befaaldé krachÈen.
Een advles vas de Frovlnclale Raad voor de Volksgezondheid en Maau-

schappellJke Dlel}stverlenÍng 10 de Provl.ncÍe Utrech! dienaangaande
(d.d. t0-I2-1987) verrerpt heE 1n§chakelea vao b.etaalde krachten blj
de ultvoerende takenr aaer [ten ls uel van uening dar aansEellíng van
een (beiaalde) koiirdlnaCer Èen hehoeve van algemene Eanageaenct.4ken ln
de rede ligc.

-OotEtk&elLugeE.
De ooodzaak vau het yoortbesÈaal vaa eèu vegloophuLs voor uensen BeÈ

een p§yehlatrlsch verleden wordt zoals ook ult de hLerboven beschreven
ootwlkkelÍngen blijkL, eerder sterl(er dan zgakker. Bestond aanvan-
kellJk nog de verwachtlng daE door de ont$rlkkelingen dle ln gang rraren
gezet binnetr de peychiaerleche zlekenhulzen het wegloophuls eeq over-
bodlge voorzÍenlng zou eorden, de bezuinlglngen hebben laaíddels be-
vorderd dat eerdèr van heE tegendeel sprake 1s: de nood ls de zieken-
hulzen zo hoog gestegen d.aq de prlorttelten Doe§leu worden verschoven,
dat sceeds meer gezochE wordË naar oplosslngen voor bepaalde PaÈÍ'&lten
buiten h€t zlekenhuÍs, zoader daf daar rroldoende eo geschikte alEerna-
tiever aa[rí€zig z{Jn
Boveodien neent heE aanbod varl PaEi'&lËeu eerder toe dan af, ondanks de

ultbrei,dÍRg van de aubulaote zorg ln de afgelopeo laren
Een aantal Utrechtse zlekeahulzen heefr tn een lítervlew tn het
UÈrechEs Nleuwsblad (I9 septeuber 1988) te kennen gegeven daÈ ulÈbrel-
dlog -van de zlekenhulskapaeltett nodig Ís o! de "utrLbehandelde"
paÈle.nton t.e kunaén btiJvea öPvanger. In de Eaat§chapplJ ooebreken
luners voldoende passeade voorzleningen voor de opvang en begeleldlng
van deze tlengen.

Een dergeliJke ontrlkLellng zou becekeuen dat het zlekenhuls er een
fuuktle blj krlJgt, naaeliJb dle vau sooovsorzienl§g voor uengen dle
ln de rnaatschapplj olet ger{elrcE wordeu.
lÍen kan zÍch daarou ook afvrageo of nle! JuÍst de Esat§chapPÍJ Ítog
oeer lnspannÍng EoeÈ verrÍchÈen on ook voor deze EerlseB een plaaÈs in
te ruimen

z4



I.

VI.2. Konklusles.

Hec wegloophuls psychlacrie aLs opvangvoorzlenlng voor mensen die
heÈ psychlaÈrlsch zlekenhuls de rug toe hebben gekeerd uÍt onvrede
over hun behandeling en ÈoekonstperspekÈ1even in hec zlekenhuls,
heefÈ voor een beperkÈe groep -gezlen de kapaclteit van het weg-
loophuis- zeker een funktle. De veronderstelllng daC deze funkile
zou worden achterhaald door ontwlkkellngen blnnen de psychlatrlsche
voorzieningen, 1s een lllusle gebleken.

De mogelljkheid van tlJdellJk onderdak en begeleiding werden door
de bewoners, waarnee in heÈ kader van dlt onderzoek is gesproken,
zeer gewaardeerd.

Het voorÈbestaan van een dergelilke voorzlening lijkt derhalve
zeker gewenst.

Een grooÈ knelpunt Ls echter vaak heÈ ontbreken van doorstroom-
mogellJkheden. Samen mer het Zelfsrandtg wonen proJekt EoeÈ op dlÈ
Èerreln nog de nodlge inspannLng verrichc worden. Een wegloophuls
psychlatrÍe rooet dan ook niet los worden gezien van dergeltJie
andere voorzienlngen ln de saoenleví.ng.
MeE name als een ondersÈeunend thuisollleu ontbreekt kan een Zelf-
standlg I,lonen ProJekt ln de nodlge begelelding voorzien. AIs het
ZelfsÈandlg l.Ionen ProJekt over de rnogellJkheden kan beschlkken on
haar funktie waar Ce naken, is vergaande sanenwerking tussen r.reg-
loophuls en heÈ zelfstandlg wonen projekt zeer gewenst.

Ult heE onderzoek 1s evenwel gebleken dat het belangr{kste
knelpunt voor heE UtrechÈse wegloophuÍs psychÍafrj.e op dit moment
wordÈ gevormd door heÈ ontbreken van voldoende goed lngewerkEe
vrlJwilligers. Hierdoor wordÈ de kontLnultelt van de voorziening
bedrelgd.
Iomers, onvoldoende vriJwllligers beÈekenÈ dat nlet iedereen bege-
leid kan worden, heÈgeen ÈoÈ gevolg heeft dat ninder bewoners
kunnen worden toegèlaten. Dit heefÈ weer toÈ gevoLg dat er sprakels van flnanclële Èekortèn, oodat de huur wel afgedragen dient te
worden aan de geEeenÈe.

De kontlnuïtelt van de voorzienlng zou beter gewaarborgd kunnen
ríorden, lndLen overgegaan zou kunnen worden t.ot aaostelllng van een
betaalde koördlnator. De begeleldlng van de bewoners zou ook dan
een taak blljven voor vrljwllligers, die hierbtJ ondersÈeund en
begeleld worden door deze koördlnator.

De uitgangspunÈen zoals nu gehanteerd, ooeLen de basÍs blijven: een
opvangvoorzlenlng dle Eensen afkomsttg ult de psychlaÈrische
ziekenhulzen de nogelljkheden bledt zelf te besllssen over hun
toekoosÈ ea daarbiJ praktÍsche begeieiding geeft.

Voorkomen dlent Èe worden dat heÈ wegloophuis ultgroeiÈ tot een
hulpverlenlngsvoorzienlng blnnen de geesÈelÍJke volksgezond-
heldszorg.

2.

3.

4.

6.

,q
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I. Beschermd wonen: aanvulllng of alternaEief?
Verslag van een studiedag op 2 okt' 1986 te UÈrecht'
Red. E. SehraurelJer, N.C.C.V. reeks I14, dec' 1987'

2. M.Bool e.a., Dwaalzucht in Rocterdam' De problenatiek van heE ueg-

lopen en de rol van het wegloophuis'

3. M.J. HaveGan e.a., Vervangende zorg voor lang oPgenoden pstliklÈen
ln psychiaÈrÍsche ziekenhulzen. verslag van een landellJk substl-
t.uEie onderzoek. Maastricht, 1986.

4. Jaarverslag 1987 van de Geneeskundige Inspectie voor de GèësEelijke
Volksgezondheld, Juni 1988.

5. I Jaar Wegloophuls Psychlatrie Utreeht, juni 1983'

6. Jaarverslag Wegloophuls Psychlatrle Utrechc I984

7. l,Iegloophuis Psychlacrie Utrecht' Jaarverelag 1985-1986'

8. WegloophulE F§ychlatrÍe UEreeht' jaarverslag 1986-1987'

9. Maandblad voor de GeestellJke Volksgezondheld 2-1985:
P.v. LtreshouE' Wegloophulzen.

I0.Maandblad voor de GeestellJke Volksgezondheid 10-1986:
R.I{. Piepenbrinkn MachÈspaÈronen Ín de psychlatrÍsche verpleeg-
hunde.
A.deJong,BeschermendegoonvotEenenpsychÍatrlschelnvalldÍlelt.
e..l.w. Vrfjlandt e.a., Naar een alternatlef voor p§ychlatrische oP-

name: hèt Èíaastrichtse Eodel.

Ii.Maandblad voor de Geëste1ljke Volkegezondheid 3-1987:
11.J. WennJ.nk, Beschut wooen ,.n eéR algeEeen psychiatrisch zieken-
huls. Onderzoek rraar hec effecÈ van een nieuÍí zorgnodel voor chro-
nlsch psychiaÈrlsche PaÈÍitoÈeo.

I2.XaandbLad voor de GeesÈe1ÍJke Volksgezoodheid l0-1987:
tL HlJnans e.a.' founEaifl llouses. De A§erÍkaanse achÈergronden, de

Nederlandse uitwerking.

l3.Maaudblad voor de GeestellJke Volkegezondheid t2-1987;
J.A.C. Bleeker e.a.' ChronLsche lnrlchtlngspallilnÈen in de BiJlner'

14.TtjdschrlfE voor de Soclale Seetor, augustus 1987:

J. WoIf, 'Tr zlt vaak trie!§ anders op dan sf!íachterl"
De aubulante begeleidlng van chronÍsché patiisÈen'

I5.TlJdschrtft voor de §ocÍale secÈor' deceneber I987
H. I{esEer[a[," Sotss uorden ze Sesootl op de stoep gezeE"'

l6.Tljdschrlft voor de §oeiale Sector, Juoi/jult 1988:
J.v.d.Laos,Lndivldualiserlngensysteenloosheld;DèachÈerkenÈ
vaR de modefne onafhaokellJkhetd.

lT.WelziJnsweekblad ar,25 I 26, 24 JunL I988:
J. v.d. Lan8, Soelaal penslons antsoord op groeÍende EysÈeeEloos-
heÍd.
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. VEMOI{DEÍ'I 2 O APR. Ï9BS

provincie Utrecht
AóteÍ St. Pieter 200
postbus 18100

3501 CC Utrsht
telefoon 030 . 58 91 1 1. telex 47603

Àan het Instituut voor Onderzoek en
Documentatie in de provincie Utrecht
Postbus 801
3500 Àv ufREclrr

datum

aídelirE

nummeí

reíeíentie

dooÍkie$r,

us bíieÍ van

biivegsls

19 april 1988
vtz
27l43Ot 88/L132
vB

8 maart 1988
3O/c.Os.t Y4-42

oÍdw6e Onderzoekvoorstel wegloophur
psychiatrie Utrecht.

Geacht bestuur,

Naar aanleÍding van u!, brief d.d. 8 naart 1988, inzake bovenvermeld
onderwerp delei wij u Eede, dat wij in beginseJ- net het door u 9e-
presenteàrde onderioeksvoorstel wegloophuis psychiatrj.e Utrecht
kunnen instemmen.

wij zouden in het bijzonder nog uv, aandacht willen vragen voor
het volgende.

1. Nakoming van de van provj.nciewege gestelde subsidievoorr.raarden
(GEZ.t/]-9e6) achten wij van prinair belang-
È"n ni=toriécrre bescÉijving van het fenomeen 'rwegÍloophuisrl
íijk-"" ïEaer relevanl. wéI zijn wij geinteresseerd in de

,rlug hoe het Percentage wegloperÉ naar het wegloophuis. zich
feitélj.ik verhóudt tot dat van de overige weglopers, met name

vóorzover het de provincie Utrecht betreft.
V.w.b. het functiàneren van het Wegloophuis lijken ons ook
gesprekken met vertrouwenspersonen-in APZZ'en, politie, offi-
éi.i ,.r, Justitie en een dèIegatie van het oPzU (overlegor-
gaan Psychiatrische ZiekerÈruizen Utrecht) nuttig' Y'''b'
óe fwaliteit van de geboden oPvang en begeleiding is er.wel-
Iicht tevens kontakt te Leggen met de Regionale Inspectie voor
de Geestelljke volksgezondhej.d.
o.i. dient nader ondórzocht te worden in hoeverre de signaal-
funktie van het Wegloophuis een doublure zou kuDren vormen met
het werk van de beÍoneis-, patiënten- en c1iëntenbeweging op
het terrein van de geestelJ.jke gezondheid.

2.

3.

4.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzi.tter,

loco-griffier,

t/rí6í;,§í-:pT i11-l- i

;r,-,,"* -1 /Dot.o.i-i-n / Q'.1. 
i

va l3 c'i::n:a :.: tti-lJcia.-";
F 2005À
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SIJLÀC§

lnstituut voor önderzcek en DocurnenËtie
in de provincie Utrecht

Postbus 801

3§00 AV Utrecht
tel. 030 - 5891 I I

doorkiesnummer, 030. 58

.66/D. 05. 02
nummer.

onderwerp, . Srichting lJegloophuis Psychiatrie.

Utrechi, .6 juni 1988

Aan geadresseerden.

ZoaIs u oaarschijnlijk bekend is, funktioneert in UtrechÈ de
Srichting Wegloophuis Psyehiatrie, r.relke zich ten doel s!elt
opvang en begel.eiding te bieden aan utensen die hun klinische
psyehiacrische behandeling voorti.jdig hebben afgebroken.
De Stichting huurt voor dit.doel een pand-van de gemeente
UÈrecht, dat plaats biedt aan maxiaaal ó bevoners. Ilet is een
vrijwilLigersorganisatie, die in haar organisatiekosten gesub-
sidi.éerd sordt door de provineie UtréchÈ.
Bij de eoekenning van de provinciale subsidie in 1985 is vast-
gesteld dat na 3 jaar een evaluatie van het wegloophuls zou
moeien plaats vinden, o![ na te gaan of deze funktie aog wel
nodig is, gezien de oncwikkeliagen binnen de psychiatrie en
of het regloophuis overeenkorostig de door de subsidiegever
gescelde voorwaarden funktioneert.
Daarnaast is de provincie zeer geinteresseerd in het uegloop-
fenooeen in zijn algeueenheid ea de funktie en posiiie van het
cegloophuis daarbij.
Ln he! kader van deze evaluatic, die door ons lnstituut, in
opdracht vau Gedeputèerde Stacen van UErecht wordt uitgevoerd,
zouden wij ook urí instelling graag een aanÈal vragen voorleggen.
Í{ij doan dit in eerste instantie in de vorto van een schriftètijke
vragenlijst, die wij u hierbij toesturen. Indien u bereid bent
ËoÈ een nadere nondeLinte toèLichting, of een gesprek over dit
onderrerp, vërnetren wij dit gaàrne van u.
Aangezien de evaluatie nog deze .olner ftoet sordèn afgerond,
zouden nij u uillen verzoekea v6ót 24 juol a,s. !è Íeageren.
I.lij hopen op utr nedet{etking Èe oogen rekenen.
In afïachting van ur reakÈie ,

Hoogachtend,

.i
jl
I

ii.;

1:-:

'.=.i '

'' 
a'í

1* I" r.A. Meijers,
'F.,}, nanens heÈ Ins§ituut voor 0nderzoek en DocuuenÈacie.

Y biiraden,



IN$.TIïUUT VOOR O!{DERZOEK EN DOCU!,Í§NTATIE i.n de provhcÍe Utrecht
Po.;_tbus 801
3500 AV Utrëcht.
tel. 030 582416

Yrageu aa! de psychiatrÍsche z{e},eohul.zea Ís het kader vao heÈ
evaluaÈle ouderzoeL reglöophu1a peychlatrÍe.

l. Hoeveel patlEoten hebbea 1n de Jaren 1985, 1986 en 1987 huo
behandellng ln Ull *Lekenhuls voortlJdlg op elgen ÍnltiaÈlef
beëlndlgd ? Ksnt U daarbtJ een onderverdel.lng uaken naar de
verbllJ fsduur?

2. Hoeveel opnaaes vladea Jaarlijks
I,lelk deel hiervan zLJn heropaaues

ln Us zlekeohuÍs plaats?
(bionen I Jaar aa outslag)?

tn 1985:
in 1986:
ln 1987;

opEaBes, iaaarvaa, heropneues
r opoa&€s., lraarvan heropnaues
. opnàoe§, qaarvan heropnaues

3. Is U bekeed waar p6LÍ&rren dle hun behaadellng afbreken, naar Èoe
gaan?
Í,lelk gedeelte vao deze ex-patlEntee uaak,È, voor zover U bekeld is,
gebruik val ee:r voorzlesl.ng als het wegloophuls psychlacrle?

verblLj fsduur

korÈer dan

*



4. Éoe wordc door Uw lnsÈelllog aargekeken rege$ het bestaa:l van

een irstelll:rg als her wegloophuls psychiatrie?

5. Welke ootrílkkellngen zijn er blanen Un lostelllng gaaode dle
zouden kueoen blJdragen aao de verml:lderlng van het aanlal
paÈlgnteo da! voortljdlg de behandellng afbteekt?

6. Bent U bereld toÈ een nadere Èoe11cht1Í19 ln de voru van een
gesprek ln heÈ kader van dlt eveluatle-oaderzoek? Ja / nee

Zo ja, oeÈ rle kan l:r dat geval kontàkt, Írorden opgeoonen?

naem:

telefoonnr. r

N.B. Gezlen de beperkte duur vaa het onderzoek' zou een
dergeliJk gesprek plaaÈs ÈoeteR vlnden Èussén 27 Juni en
l5 juli.

I{ARTËLTJK DANK VOOR I'\í MË,DEI{ERKING.

Voor heÈ terugzeadee van deze vrage$lÍJsÈ kunt U Eebruik oaken van
bij ges lote!r anÈwoordeRveloppe.

*



IHSTITUU? VOOR ONDERZOEK EN DOCUMENTATIE in de provlncle UÈrecht
Postbus 801
3500 À1, UÈrechtr.
tel.030 58?416

vragea aao de paclsoteovertrouYetuiperaoneor cerkzsa! lE de
psychÍatrÍsche aleleuhuÍzeo I'u de provlucÍe UÈrecht.

l.Hoe vaak heeft U ln uw serk t.è EakeB aet paElEnten die aangeven hun

behaadellng la eea psyehiatrl§ch zÍekenhule voorÈtjdlg te wlllen
beëlndigeo?
r,....Eaal per Jaar.

2.Hoeveel van hea topen daadwerkeltJk rreg? Voor nelke oplosslngen klezen
de anderen?

3.Wordt, biJ dergelÍJke honraksen door u of door de palient zelf het
besraan vafl §eglooPhulzen voor ex-p§ychlaÈrlsche PariEoEen
geD€ooreÉrd?

4.Kuot U een schaÈtlng oaken vae heÈ aantal Paci&rce! daÈ van eeo
dergellJk wegloophuls gebruik Eaakt?

per Jaar.
Waar gaan de overlge "veglogers" oaar loe?

5.Acht U he! van belaag dar er calegorale opvangvoorzlenl:rge:r ziJa voor
' ex-psyehlatrÍsche patlëncen?

6,KeeE U het l{egloophuis Psychlatrle Utreeht? Hoe oordeelt U over deze
voorzÍeelng?

a



7.Bent U bereld Eoc eea nadere Ëoelichttng ln de voro vao eeo
gesprek ln het kader van dlt evaluatte-onderzoek? ja / nee

Zo Ja, aeÈ rle kaa ln daÈ geyal kontakÈ rorden opgenooeo?

naan:

telefoonor.:
N.B. Geelen de beperkte duur vao het ondetzoek, zou eea

dergellJk gesprek plaaÈs ooeten vLuden tusseo 27 Junl en

. I5 Julí.

HARTELIJK DANK VOOR UlI }íEDEWERKING.

;
I

Voor het Èerugzende! van deze vrageellJat kuot U gebruík oaken vaq
blJgesloten anÈfloordeoveloppe. I


