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(Van een onzer verslaggevers)
tIïRECHT - Eén op de zes Nederlan-
ders gebruikt medicijnen tegen psychi-
sche problemen. De Klachten-:en Ad-
viesgroep Psychiatrie in Utrecht
(KLAG), lvaar mensen met klachten
over de geestelijke gezondheidszorg te-
rechtkunnen, vindt dat een verontrus-
tend groot aantal.
Volgens Moos Pozzo van genoemde hulporgani-

satie berusten nogal wat klachten van cliënten
op die overmedicatie. Er wordt volgens haar te
gemakkelijk met medicijnen gewerkt.

Er is Moos Pozzovaneen geval bekend van een
cliênt wiens speekselklieren door het slikken van
medicijnen nauwelijks meer fu nctioneren.,,Cliën-
ten zouden wat meer de kans moeten krijgen
medicatie te weigeren".

In deze week van de psychiatrig is dat één van de
problemen in de geestelijke gezondheldszorg die
aan de orde komen. De week wordt zaterdag be-
sloten met een Breingeindag in Tivoli aan de
Oudegracht. Het thema is ,,Eigen verantwoorde-
lijkheid in de psychiatrie".
Moos Pozzo denkt dat de ,,overdosis" aan psycho-
farmaca die in de geestelijke gezondheidszolg
wordt uitgedeeld vooral een vorrn van ,,kalm hou:
den" is, symptoombestrijding. Er is volgens haar
onvoldoende bereidheid en tiid om werkellJk,aan-
dacht aan patiënten te besteden. ,,De psychiaters
met de minste aandacht voor hun patiënten
schrijven de meeste medicijnen voor. De meeste
cliënten van de KLAG ziennauwelijks een psychi-
ater; enkele minuten per week is al veel. Het
overige verplegend personeel heeft het ontzettend
druk'.

EENZAAMHEID
De eenzaarirheid onder' psychiatrische patiênten

is doorgaans groot. Het is als met mensen in de
gevangenis. Familie en kennissen willen er liever
niet van weten.,Daarbij. komt dat de aandacht
binnen de inrichting als magertjes wordt ervaren.
In die $feer kornen er al gauw klachten over zaken
als thérapie. ,,Het is vaak.meer tijdverdijf dan
therapie. Breien hoort bijvoorbeeld tot de creatie-
ve therapie. Teffil veel arbeidstherapie hetzelfde
werk is als wat in de gevangenis gebeurt, bijvoor-
beeld lampjes inpakken of lollies op kleur leggen.
Mensen die zich vrijwilig hebben laten opnemen
verwachten toch'wel wat meer na zo'n voor hun
$ersoonlijke leven ingriJpende stap te hebben ge-
4gmen. ïVie therapie vanwege het onbenullige ka-
rakter ervan lrreigert krijgt het met de inrichting
aan de stok. Veel cliëntenwÊten trouwens niet dat
ze het recht hebben zulke dingen te weigeren. Ik
denk dat er vaker geweigerd zou moeten worden,
rnisschien dat dit er toe bijdraagt de therapie
zinvoller te makenr'.
Een andere vaak voorkomende klacht van cliën-

ten is dat ze hun dossiers niet mogen inzien.
daar de laatste tijd wat verbetering in geko
doordat de op stapel ziJnde wet op de privac
mogelijkheid van inzage opent. ,,Er is alleen
vervelende mits", zegt Pozzo,,,de psychiaterI
het vetorecht. Als hij vindt dat inzage in
dossier niet goed is voor zijn patient kan hi.
hem weigeren. Wat niet goed is voor ieman
voor velerlei uitleg vatbaar".

RECHTSPOSITIE

Elke donderdagavond tussen zes en acht h
de KLAG spreekuur in haar pand aan de W
straat 11-13. Wie niet zelf kan of wil komen
tijdens het spreekuur ook bellen (030- 31 6f
Het hoeÍt niet alleen te gaan over klachten ov,
behandeling. Ook andere zaken kunnen aa
orde komen, zoals de rechtspositie van de ps;
atrische patient; nazorg, medicijnen, AIVBI
nanciën, uitkeÍngen en ziekenfonds.
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Geen rechtstreekse
steun van provincie
aaÍl W*gloophuis 1l{"
(Van een onrer versltg:gevens,

{ITRBCHT llet
ïVeglaophais vsor patiëaten
van prycbiatrische inriebtin-
gen in Utresht aal nog een ti$-je mwten wachten om seker'
hcid te Èrilfea oYcr een provin-
ctale subsldi€. In ecpt€sbÊr
komt esa vmrstel vosr lO.&B
guldee steun per i*sr in pre-
vinclele staten aan du orde.

Dan zal rxk moeten bliiken
op welke maaler de provincie
heÈ Wegloophuis moet steunen.
Een reehtstreekse subsidie aan
het l{egloophul* Ujkt \rein:g
kans te maken. Masr uit de dts-
cussie in de provinciale csÍllmls-
sie ger€ndheidsacrg bieek
maandag, daÈ er wellicht meeÍ
steun valt te verwachten vooï
een b$drage in de huisvestings-
kosten rroor de daklcre seglo-
pers ia de vorrn van een garan-
6e.

Een recbtstreeks frnancteel
steu&ên yan hef WeglooBbuis
shritte op principiele beasraren
bij met name het CSA en de
VYD. CDA-woordv*erder G. IIa-
zenkafi]p Onerstreepte, dat lret
IFeglmphuis de ,,oshtaalde re-
kenlrg" is ven de psychlatr!:sche
vcortÉening. IIij vreest ook, dat
er or1lrn duyyfaubturls :ullen

sntstaan. Femrarcn beeÍl htj te-
.gen de combina$e van hulpver-
lenlng en actievoeren van de
stichting.

l{ewouw C. Korrne}ink (YVD}
ioonde veel sypathiÊ voor het
opvangen van daklere men5erÀ.
*[s*r probleem was, dat er nlet
alt$d iesand in het tebuls !s
voor dle gpïang en er ooE nau-
rye4iks sprake ls vsn begelei-
diry. Principieel bensoar had se
tegen flet op dese ïdjse stêunen
van gwlucbèc patiënt€n Yoor
sle een inbewarlngstellng sf
terbesctrlkklngptri[ng geldt Zli
wc*g ook orn mÉler garantles
vooÍ het contact met de vetuor-
gesde gnst€Uing-

zs'ftG
Haar fracttegenoof merrouw

Kartcnhotr uitte haaï zorg over
het ontbreken v*n toeaicht op
z*aar pstoorden in bet buis.
Mevrouw Braarïls infcrrneerde
$e-ar de aanstrraBeËjkheid.

Mewoue W. êarvaas (D'6S)
Eag het Weg3uoFbus vaoral als
e€n overgnngsfese naar een
nleuwe voor van oprang van cle
patiènten

!'Íevrouw 3d. van Stiphout
Fvd.4/PPR) s/tld€ wel st€un ver-
lene aan de fiuisvesting van de
daklcae gevluchte patiènten.
Dsarorr: zou het rolgens haar
beier djfl eea gslantie te
veiotrekken, waardoor het
Weglwphuts als ,,dËk bsven het
hoofd" vsn de vluchters zou
hmne-n ffIncGoneren.

Haar Íractiegenoct L" Velders
zei, d*rt hiJ ,,genuanceerd posi-
tief' tegenover het ccllege-
vs0rstËl stond.

Dut voorstel houdt in, dqt er
firee jaar lsng een bedrag l"arr
t i0.000 ter beschikkla€ van het
tFegloophuls sordt gesteld.
llaarsan djn wel voorryaarden
verbonden: geen spvàng van
mlnderj ari gsn en tbr-patiënten.
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UTRECFIT - B. en w.

ven UtreÈht bl{iven erbii
dat de gemeente de Eitieh-ting lfegloophui:s niet
moet gaan subsidiëren.
IIet college wil eehter welhet standpunt van de
rneerderheid van de be,
roepschrif tenc ornmissle
uit de gemeenteraad vol-
gen en de stlchtins voor
het lopende jaar eei een-
malige garantie veior de
exploitatie van haar pand
aan de Nieuwe Daalstraat
verlenen. Die garantie
gaat totmaxtmaal Js(X}0.

Ile Ë.wc3tie Lwe.a is Eerrt itatc bcrocpscbriftcncomlaiscie,
ardat de StichtingSe!:Ioirlgt3 PsychiatFió
Utreebt in herocp wa! gcgaaa
tcgÈr d€ bcschikting vrn b. en
w. Yatr noycrnbft ! oriE ittt om
de r&icbting geen subsídie te ge,
vsn- llÊl collcgr hrá dtn bcdêE'
hÍlEen teSe8 de mólcr vsr
wcrteu val dc rtichtlEg, dI€
overige-ss aooit ecrder eGD gè,
mecntclitkc subsidie Senooí

De StichtinA ttregloopbuis
vangt pattënten op, die om de
qeÍ-! of.Endere reden uit een psy.
chiaHscbe inricirtins of een ziê-
kenhuis dln reggelopen. Hetgtootate gevaar vaÍ! b. en w.
decÈU98 tÊgËfl het Weet@phutt
\ca'3, ctat dit pstiëntën helpt zich
aan €'en Fychiatrische bêhar-
delirÀg t€ onttl€kken.
. De beroepscbriít€ncommissle
ll lnraÍIeb ven Beninc dst el-
gEnIfJI d€ provimle mu smt+rr
zorgeu yoor subËidlërinc van h€t
Westoopbuts. De sttchfirs rleht
zlch lmm€rr, aldus de comnis_
sle, nlst aDeen of hoof<lzaheliit
@ p€rsonetr die ují ecn in rle gs"
ÍnÉent€ Ubeeht g€yestjgde In-
ncnang aft(omsftg djn. Omdat
de prDvincie kennelijk afuacht
oí de wegroophuizen zich zuiten
EsiJzen, dreigt er volgene de
commltsie 'een gevaerlijke vi-
eieuze cirkel' te ontÊtaan. Vil.
daar dat de gemeent€ naer de
merung vsït de meerderheld van
de. corruruEsie de 6tiehung be-
nurpzaam moet ajn om l9g3
door ic komen.

De Stlchung Wegloophurs
mo€l wel aan bepeslde voor-

waarden..yoldoen, reil,zÊ de gl
meenfeuike gar8nue Ërttgrn. ik
mag ze gEen person€& opnetrên
g.e goor C€ _burgeB€e5t€r op
gqnd vel dê l(ranfdnnigenFet
rn Dewaíng riin gËstêld en over
wier inb€Fa_arrtclllng de preei_
qent y8n de r€chtban* nog niet
heelt, bedlst" Verder mae de
Eucnung g€€il paflênteE oDn+
men Se te-Í bescrutldl1g vai de
regEflrlg 4n SEstêld en dent ze
zo Bml tq"ltjk contaet on Èa
ÍreilsÍr mÊt de krrhbíne, wàsr-gt gq cuëít k wegBËlopeí.'r"nslo[t€ moet het Wegloophuls
oe randv(Er-r9a*rden van de
hoofdofieier van jush$e tn acht
nemen.

Een mi4derheld van de bÊ-
r.oepschriftencommi8sie is tegen
cle eventuele toekeraing 9an-de
golantle van maxlmeál J il)00
vanwege onduideli;kheden m
het beleid van cle stiehdns. Degen"eenÈraad neemt
eTaarschijnl|jk donderdag eÉn
De8rLESlng over bet al den niet
veilenen van de garantie.
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UTRECHT - Praktisch illEwoonfuizen zijn'fcht8€m'
Niswe Daalstrot. ln ianuri volgend jaar zullen de p

den gesloopt en wordi de laat$e bouwfas van Hoog

Íeiliteit.

Bij het oventeken van de le
Daalredilk naar de Nieuwe
Daalstraat wordt je even stil, de
kleine wijk komt niet alleen
somber ove!. het is in werke-
lijkheid a[emaal even tdest.
En da zie je opeens toch nog
een bewoond pmd, of liever
gezegd twee. Het gaat om de
woonhuizen op nummeÍ 2l en
23. Op de gevàl stam de wmr-
den: Psvchiatrie? Nee bedanktl

ek is?'
è;

ook wes uit de ir
leet niót war je
gaan. Het weg
mensen die de

worden

r een tijdetitk\idald
hun hoofd gevqn.\r
gezocht nail 4delR
iheden wat betreft oP-

I en wonen, aegezien uit
ringen is gebleken, dat er i4
psychiatrie v€el Yerilderd

Wat is eigenlijk Precies een
Wegloophuis, wat voor soort
mensen wonen dmr. noe en
via wie komen zij dàd terecht
en wau kunnen de bewon€rs

We hebben het over het Weg-
loophuis Psychiatrie Utrecht
dat onderdak km bieden am
zes mensn.

Bij rokomst van een ,!
Der" vindt een gesprgk
met de riiwilligen. Ge

Het Weg.loophuis woÍdt dÍaaien-
de eehouden dmÍ veertien wlJ-
wiliiges, iedere middag zijn er ,
zékei tíee aanwezig om de
bewoÍe6 te helpen bij het z@-
ken naaÍ wiietiidsbestedinS,
studiemogeliikhedqr, - .. -d:1"
woonruifite en d€rgeuKe. ru'
dens de andeÍe uren is er altijd
iemmd tetefonisch voor hen
bereikbatr. ln het WeglooPhuis
kil men drie mmden bliiven,
uitzonderirgen dadgelaten'
Het tijdeliike adres moet wor-
den cezien 'als tusnweg nau
zelfsimdig wonen. D€ Gemeen-
te steunt het Huis met een
subsidie van tienduizend 8ul-
den Der jau, hetgeen ieder jad
oonizuw door het College
w;rdt bezien. D€ b€woners
vaÍ het Wegtoophuis bctalen
tien gulden Per dag huur.-Eet-
seld wordt dooÍ henzell be-
-kosticd.

De bewoners richten hun eigen
kmstie in met de weinige
spullen die zí bezítten. De
iiuictrting van het huis laat oP
het eeÍste gezicht veel te wen-
sen over. ook de hYgiëne vu
de woningen laat je bij binnen-

woÍdt mu de Í€den vm het
vluchten en wail de nieuwe
b€woner vatrdffi komt' Ër
wordt verdeÍ gesPloken over de
wederzijd* veilachtingen.

bssloten wordt dat Yes-
in het pmd km Plaste
wordt de sleutel vu

ov€rhandigd. Iedere
heeft een eigen

kmertje, verder is er eqn
geneenschappelÍike keuken en
Éen ontspmningsuimte om . Nieuwe Dulstraat 2I-23, een tieste aanblik.
samen te komen

Kosten

terecht na de sloop van het
enige dak dat zij boven hun
ho;fd hebben? GÍoot Utrechl
sprak ove! het ontstam vm
Wegloophuis en het functione-
ren hieÍu met
ook werd er
bewoners die bereid w{en
.,hun verhaal" te vertellen.
Aangezien er oP één lijn wordt
sedacht en gewetkt door de
vrijwilligers wat betteft het hel
oen en steun geven aan de be:
woners, werd vu beide zijden
verzocht in dit ve6lag géén
nmen te noemen. Niemmd is
de baas. steeds weer wordt er
smen am gewerkt de bewoners
in de maatschappij te laten
meedraaien.

Wegloophuis
Je bent opgenomen n een
nsvchiatrische ktiniek en hebt
Lláchten over het verblijf of de
behandeling, je wilt hoe de

KH.;""M.n.Vriiw'igers theraoie werd vu hu a$e'
rchafi zonder rcdén. Dat màal-
te hail ontzettênd boos, gmdat
ze dat juist zo grarS d€ed; íPrt
na dit incident 289 zii hoc .cn
sote ma! door de verplcter
íerd rcctrift. Vcel tc zsssl,
volgpns de wouw.. Al Yg€htaad
stortt6 zii dcli aíHot Pcponccl
om de mat te v€Í&oUien'

Bhnen enkel€ minuten w€Íd
zij in de Épatcscel 8pzet. OP
dat momênt besloot de
bewoonsteÍ weg tG lopen.

Overtuig€nd Yertelt zii dat ze
door de sfeeÍ en de omg€ving
van de inÍichtirg 8teèds tnét
het gevoel krecg knetteÍgek te
worden. ln het WeglooPhuis
ke zij naaÍ buiten gaon wan-
neer ze wil. Ze kan eigen spul'
letjes regelcn met b€hulp van
de vrÍwilligeÍs. Dc vrouw
kwm ir een itrichtirg doordat
zí drugs had toegedí€nd gcke;
gen die totaal Yerkeerd ÍeageeÍ'
den op Én amwezite sllergie.
DaaÍvooÍ had zii nog nooit iets

zeggen dat er in d€ praktijk
op wordt toegezi€n dat de
bewoners éémaal per week
shoomekdag houden. D@r
de amkomende sloop is het
enthousisme daaryooi terug-
gelop€n tot nul komm: nul.

Eigen verhaal
Eén van de vrou*eliike bewo-
ners Y€rtelt hafi veÍhaal, h€t
reeft een indruk hG en waal-
óm zii bij het wegloophuis is
terechtgekomen. Het gaat om
een uitzondeÍingsgeval. Sinds
1982 is de vÍouw woonachtiS
ir de Nieuwe D8slstraat amge-
zien eÍ nog geen onderdak
elders is gevonden. Ng enkele
maanden opgenom€n te z$n
geweest in een psychistrische
inrichting werd de bewoon-
ster na te ziin weggelopen via
de Raad voor de Kinderbescher-
ming nau het Wegoophuis
dooryerwezen. De rouw wm
uit de klidek gevlucht omdat
zii het niet eens w4 met de
mldische b€hmdeling, rbeids-

Na
De Gemente heeft herhaslde-
liik te kenner gegeven eÍ oP
uit te ziin het werk Yu de
Stichting te laten v@rtbestaa!.
Januri komt steeds nadêr en
het b€gint eÍ op te liiken dat e{
vóór die tijd geen geschikte
herhuiwesting gevonden zal
ziin. Medew€rkers en bewoners
van het Wegloophuis hebben
verscheidele instuti$ veu ocht
steunbrieven YooÍ hm te zen-
den m de vermtwooÍde wet-
houders en mbtenmn. De
vrijwilligers laten de bewoners
onder géén vooÍwaaÍde in de
steek. Als uit€rste middel zal
men oYergaan tot het kÍaken

Moeilijke tijden breken aatr
voo! het Wegloophuis, bii het
verlaten vm het ped loogt de
verslaggeefster tegen een affrche
.!n scrrón Rtaet: Ooit eff

tE_ ma&en 3èh8d met psychit-
tÍÉ.

Vrijw.illigers
De vriiwilliS€rs Yea h€t Wet-
looDhub l€votr tret zorls de
bërotrÉil hD €on uittcd.rt of
.u&àeqra zchot*sii Írog
rFen bern"tr€bbcÍ wddt tlls
i! het wert gestêld @l dc *cg-
lop€n zo opti.Eo8l mogê[il te
hclpro bíj hot fulctionercn itt
d! nartscbrppij. EÉa Yan de
wiiw@Pn vÊrteu d8t tr
onderling vecl wordt gpsprcxen
ovcr ,"gckto". uret is gÊf ziíÍ,
ww Ëgt de grcn$? Alt$tt ziin
het dc nomdcÁ die bopalen
wat ebnótmral is. ïrart wlc ziin
z[ om dat vas tc atcUm? Als
menwn in het YeÍledê! iets
mcegcmaaÍ<t hebbGn en tiid
nodir hebbon om woet me€
te diaaien'behouden ze sltiid
het rteFrrel vaa ,gek". PsY-
chiatrisèhe inÍichtiagen zijn
Yoor dez€ mènrcn ziokmakend,
men gaat in een kliriek m'
ceDast l€ven. HieÍ ku mên
ieiecht als cÍ redeliik met geld
kan worden omgegaan, Een
zêkerê ze[stediÈeid is nood'
zakelijk, vcrslufden am de
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De Gekkenbelangengroep
(GBG) is'een Utrechtse
organisatie, die in 1973
werd opgericht met ds
doelstelling de verbete'
riag van de positie van de
psychiatrische patiënt'
zowel binnen als buiten
de inrichting. Jochem
Beebma, één van de Ie'
den vàn de groep, vertelt
er het volgende over:

- Samen met mensen van
de Cliëntenbond, van
Release en .Yan het Nar-
renschip is een groep op-
gericht, die de mogelik-
heden van een wegloop-
huis bekijkt. Dit moet
een toevluchboord wor-
den'voor patiënten, die
zich binnen een inrichting
niet op hun plaatsvoelen,
maar die nog niet op ei-
gen kracht weer aan de
slag kunnen gaan in de
maabchappij. , _- In samenwerking met
de Cliëntenbond en de
r"àgt*intcetien van het
WA-huis is een klachten-
ad"ietgrotP qpgesteld

. voor d-e re-gistratie en be'
handeling van klachten
óf vragei met betrekkir-te
tot áe Psychiatrische
huloverlening.' - ets één van de 23 be-

:ifflï3ïff#ï$ï?-.ii:-
sroep krankzinnigenwet
íornien, bestudeert de
GBG d'e moselijkheden,
om tot een aantal wette'
liike waarborgen te ko'
-nien voor de rechtsPositie
van de Psychiatrischs Pa'
tiënt.- Tenslotte werkt de
GBG aan Plannen'- om
het bestaande aantal tus'
senvoozieningen uit te
breiden. Deze moeten

een schakel vormen tus'
sen de inrichtingen en de
samenleving en hier krii'
een de ex-Datiënten gele'

Eenheid om zich geleide'
ljik aan te pass€n aan het
aÍedaagpe 

- leven. Ook
zouden hierin de mensen
onderdak moeten kunnen
vinden, die in de maat'
schappii dreigen YÀ"t te
lopen. maar vooÍ we oP-
nime-in een inrichting
een te radicale maatreget
is. "

veel werk
Het is wel duidetijk, dat
er met al deze activitei'
ten veel werk aan de win-
kel is voor de GBG. Meer,
dan de huidige zes leden
op eigen houtje aankun'
nen. Daarom moet nog
eens benadrukt worden'
dat ieder, die zich aange'

i ioïRë [ y.o e! Ë:q1i. J-*è'í
stèentie bij te ifiá--ge.liaaf

' dit' . viij willigerswe rkffi:
lichtineen kan vragen oP

'' de weÈeliikqe v-qrga.d-e{4É
vin.de GBG. peze wor-
dèn iedere maandag van
t6.00 tot 18.00 uur ge'
houden in het gebouw
van het JAC, Oude Gracht
371, op heEelfde tiid'
stio telefonisch te berci'
ke-n via 313824.

Maarten van Stokkum

dervonden hadden. In
eerste instantie hebben
de leden van de GBG
zich dan ook vooral oP
de conÍlicten, die in Den'
nendal en de Willem
ArnEhoeve lagen. De
hoofdmoot van de groeP
bestond in die tijd uit ex'
patiënten, die vooral el'
kaal wilden helpen om
op de been te blijven in
de maatschappii en een
nieuwe opname te Yoot'
komen.

Studenten

De laabte jaren bestaat
de groep echter hoofdza-
kelijk uit studenten en
mensen van het JAC en is
men zich geleide4ik meer
gaan richten op voorzle-
ningen voor (ex)p atiënten
buiten de inriphting.
Momenteel houdt de
goep zich hoofdzakelijk
bezig met de volgende
zaken:

TJTRECHT- Nos steey's leeft bij de meeste mensen
het idee, dat uànneei iemand gêk doet, hij ook wel
ziek zal ziin. Al te vaak ziet nrn niet in; dat de omge'
vine van.zb ienund alle aanleiding kan geven tot dat
sed;s en dat er eerder in die omgeving dan in die per-
íoon 

-ies veranderd rmet wordèn. De Gekkenbelan'
gengroep probeert in dit vastgeroeste beeld eeri veran'
dering aan te brengen.

,,De gÍoep ii onbtaan uit
de wirwar rondom de be'
zetting van de zwakzinni'
eeninrichting Dennendal
in Den Dolder in 1973.
Een paar mensen, die toen
op het JAC werkzaam
w-aÍEn, kwamen tot de
conclusie, dat er binnen
de psychiaEie een boel
misstanden waren en dat
deze nodig eens aan het
licht moesten worden ge-
brachL De beste manier,
om dit te bereiken, bleek
het begeteiden van de
mensen, die deze mis'
standen aan den lijve on'
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Utrecht steunt
'Wegloophs1;l

UTRECHT - De Stichting Wegloophuis Fsyehiatrie Utrecht
r."íilt-"""-ae gemeentó vooi dit Íopende- iaar een garanlie-van

-Àï-iio"àr f s.oïo ooor á" exploitatiê van haar oand aan de Nieu-
we Daalstraat. ue semJáiór-."a-uà.1".[ ait aoiaeraag met twin-
tie stemmen voor en achttien tegen. De tegenstemmen kwamen
.'io de fracties van het CDA en de WD'
De beroepschriftencommissie,
uit de Utrechtse raad adviseerde
over te gaan tot het geven van
de garantie, nadat b. en w. in
een eerder stadium een subsi-
die-aanvraag van de stichting
hadden afgéwezen. Het college
had verschillende bezwaren te-
een de manier van werken'van
Éet Wegloophuis, dat weggelo-
pen patiënten uit PsYcliatrische
inrichtingen en ziekenhuizen
oDvangt.-De -nu verleende garantie
zorgt ervoor dat de stichting in
iedér geval 1983 doorkomt. Het
coe èn de wD konden zich
niet met het besluit verenigen
vanwege allerlei onduidelijkhe-
den in de werkwijze van het
ÏVeeloophuis. Bovendien zijn
dezé frácties van mening dat de
provincie de eerst aangewezene
is om dit project te steunen. Me-
wouw M. Versnel (D'66) zei te
honen dat de Provincie het voor-
beèld van de gemeente Utrecht
zal volgen en-overgaat tot het
verlenen van subsidie'



vvv'J@q. ,e ,. ,v-.t. qge;L , ruim zesnu,6^
-emers.

'ER\I cie besluit volgend jaar of het
wegloophuis voor vijf jaar ge-
subsidiee_rd gaat woráen. De ée-meente Utrecht steunt het háis
niet met geld. maar heeft het inqecember van 1984 wel mogelijk
gemaakt deze instelling van een
oud_atbraakpand in de Nieuwe
Llaalstraat kon verhuizen naar
let pand aan de Waterstraat.
Daar huisde tot die maand de
stichting Waterstraat, het voor-
malige slaaphuis. die door bezui-
llSttlgen van de gemeente ge-
nooclzaakt was dit pand te oát-
rulmen.

. H.un" Ossebaard: ,,De gemeen_
te staat naar ons idee niet nega_
tief tegenover ons plan voor een
vervolg-huisvesting. We merken
cl_e laatste tijd toch al dat de
alternatieven die wij voor déprycnlatrie aandragen veel be_ter vallen dan in het verleden.
Lnr.panci aan de Waterstraat
neooen we ook grotendeels te
danken aan de entousiaste inzet
van G. Hoek, van het bureau
votxsgezondheid bij de gemeen_
te".

.':

Sgl.y."eloophuis heeft dt jaat
gglqCdrlizgnd gutden van- deproungie Utrecht gekregen, alseenmalige subsidie. De provin-

_ Het wegloophuis wil heel snel
de mogelijkheid hebben voor ex_psy-chiatrische patienrcn om
zeltstandig te wonen. Een huis is
?9Jls lioC tg ]veinig. Voor de lange
termijn wil het wegloophuis pró-
Deren_een tweede huis voor haar
Dezoek_ers te krijgen. Boy Lelie_
veld: ,,Want we zijn dan lvel een
-?lter.rytle;f v.oor de gevestigde
Psychiatrie, het gevaar bestáat
dat we ook een verlengstuk van(rle psychiatrie worden. Mensen
die.hie^r komen. blijven immers
rn oe sleer van psychiatrie zitten
en juist daar moeten de meesten
yit, om succesvol een normaal
leven te kunnen opbouwen.
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Wegloperspsycm
krijgen kans in huis
.,gllge_rynzer verslaggevers )e'lTEcHI - Nog dit jaa-r nopón
meue_w-erkers en bewoners vanhet,,Wegloophuis psychiatrie'l
aa1^ de Waterstraat met een
,,zelfstandig wonen projeót';iË
Degtnnen. Daar is éen woonhuis
voor nodig; waarin vier of vijf
mense,nkunnen leven. Veel va"n
de tijdel-ijke bewoners van hetwegtoophuis kunnen namclijk
geen geschikte woonruimte viir_
l_e^l, 11.. ze -eenmaal het weg_roopnuis verlaten.

. .ttS! . ,,Wegloophuis psychia_

!19" -liedt tijdelijke nuisvósiine
39in nlenpqn, die een psychiatril
sche_ inrichting zijn bdtvluóha,
91!dar ze_nie-t meer tegen de
gygq e.n.$" sfeer in een dérgelij_
Ke rnnchting- kunnen. VrijwiUi_g,jirjl begeleiden de weglópers.tret, wegloophuis doet áie't ai_reen aan het opvangen van deze
mens€n, maar stelt ook de mis_
sranden in de inrichtingen aande kaak, met het aoet È'ei aen_
Ken over psychiatrische behan-qellngen te veranderen.

. Tijdens het verblijf in het weE-roopnuls aan de lVaterstraàt
ne.gogn ze de tijd om zich teonenteren op andere huisves_
Emg. frans Ossebaard, medewer_
Ker van het huis, r,ertelt clat het
voor- veel van de bewoners ech_
,Eet neel. moeilijk is geschikte
nursvestrng te vinden. ,,Mensenqle zettstandig een kamer willen
gaan huren, krijgen zelden een
Kamer, omdat verhuurders voor_
oordelen hebben tegen mensen
mer een psychiatrisch verleden.

. Voor anderen, waaryoor zelf_
srandtg.wonen te hoog gegrepen
l:,,e1 q,f begeleide rrui-svlstïng
wuen of samen inet anderen will
Ien,À/onen, bliiken in de praktijk

1g_uwglij\s _ mogerijkheden rezr_Jn. We hebben tairijte insteÈ
llc^ln_ en organisatiei Èeàïcrii,maar onze mensen voldoenvááË
mer aan de eisen, die zij ste[ef;.

GEWONE STRAAT

Sg1-s.ezi.nqryoning in een gewone
:!Pqr,r-rie! in een flatbuuit of opeen industrieterrein. Dat zoek:l
3_9t__yestgonhqis nu. lret pànàwordt g-ehuurd door ae Uleíó_ners zelf, de medewerkerJ 

-van
net, wegloophuis begeleiden hónvo,orzover dat nodig is. Belang-
I1I9I9"n die beselóidine iJóófi-
Eer net samenwonen mefandere
mensen, die een verleden in depsycntatrie hebben, die elkaar
sceunen. en een eigen vrienden
en kennissenkring ópbouwen.

-._*nf :l:.n, volgens Boy Lelieveld,
LlllT.llie"l bij het wéetoopnuii,
uw.ee manieren om aan eeh der_
q9lJK pand te komen. ,,We kun-nen een hypotheek gaan afslu!ren,en een huis kopen. De Trio_qosDank in zeist. een bank, dieuit idealistische overwegingen
oergelijke projecten ats aó o-nzËsrfunf. .en niet alleen naar de
ynnp! kijkt, staat niet onwelwil-
renq f,egenover het verlenen vaneen .hypotheekbedrag. Ze zíjibereid risico,s met tànineen ï;
lgTel: Maar een andere*mogó_^lijkheid is_ het huren van eennun. van _de gemeente Utrecht.
Lrre f,weede mogelijkheid is voor
ons urteraard aantrekkelijker,,.

SUBSIDIE
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WETSWINKEL OVER WA HOEVE:

,,V/eggelopen patiënt
heeft resht op hulp"

(Door Rien Klijn)
UTRECHTiDEN DOLDER, _

,,Wij wijzen patiènten, die weg-
gelopen zijn of willen weglo-
pen uit de gesloten afdeling
van de lVillem Arntsz Hoeve op
de consequenties, die dat met
zich meebrengt, n.l. de moge-
lijkheid, dat zij opgepakt en
teruggebracht worden. Als ze
zijn weggelopen geven wij hen
wel advies. Wij zorgen niet
voor onderdak. maar sturen
hen door naar een instantie.
die daarvoor zotgt".

Dat zegt Rolf Boys, de woord-
voerder van de KLAG (Klach-
ten- en Adviesgroep Psychi-
atrie) in Utrecht, die de wetswin-
kel op het terrein van de WA
Hoeve in Den Dolder heeft
gesloten na een conflict met de
directie van dit psychiatrisch
verzorgingstehuis, over de bij-
stand aan patiénten.

Directeur Vercauteren van de
WA Hoeve zegt de gesloten afde-
lingen Eykman en Boerhaave
voor de wetswinkel gesloten te
houden, omdat hij geen inmen-
ging wenst in de psychiatrische
behandeling van de patiènten.

..Het is onze verantwoordeliik-

heid", zegt Vercauteren, ,,dat
wij patiënten voor wie een rech-
terlijke machtiging is aange-
vraagd en door de rechtbank is
verkregen niet alleen dienen op
te nemen maar hen ook die be-
handeling te geven die zij gezien
hun toestand van ons mogen
verwachten"

,,Mooi geformuleerd", zegt
Buys, ,,maar de directie moet
zich wel realiseren dat er ook pa-
tiênten zijn die niet zo tevreden
zijn met de behandeling".

,,Patié,nten ervaren het
gedwongen langdurig inpakken
van tentharingen niet altijd als
de juiste behandeling. Daarbij
hebben ze weinig mogelijkhe-
den om iets te veranderen aan
dat ,,alternatieve systeem", zo-
als Vercauteren dat noemt,
waardoor ze besluiten weg te lo-
pen. De uiterst krampachtige
houding van de directie ten aan-
zien van het probleem van
weglopen duidt volgens ons op
een kortzichtige visie op de wer-
kelijke effecten van hun, zoals
zij dat noernen ,,gesloten, over-
zichtelijk en controleerbaar
systeem".

In het begin heeft de wetswin-
kel een tijdje toegang gehad tot

de gesloten afdeling Eykman.
Dat werd verboden toen de
wetsvrinkel een weggelopen pa-l
tiënt ondersteunde.

RECHT
,,Dat hoort", zegt een van de

medewerksteïs van de wetswin-
kel, ,,tot onze taak. Iedereen
heeft recht op (rechts)bijstand".

,,Directeur Vercauteren denkt
daar anders over. ,,We stoppen
ermee omdat wij niet langer de
schijn ophouden, dat op de W.A.
Hoeve de klachtenregeling goed
georganiseerd is".

,,Drie jaar", zegt Buys, ,,heb-
ben we vergeefs gevochten om
toegang te krijgen tot de geslo-
ten afdelingen. Juist daar zitten
de patiënten die het meest be-
hoefte hebiren aan (rechts)hulp.
Door ermee te stoppen wordt er
aan de patiënten in ieder geval
duidelijkheid geschapen. We
zouden door onze aanwezigheid
alleen maar valse verwachtin-
gen v Jrkken".

De I(LAG zal vanuit de win-
kel in Utrecht proberen de pa-
tiënten van de Willem Arntsz
Hoeve zo goed mogelijk bij te
staan.
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rYr,nrn,tan volksgezon(h:il,
x" rc. Alternatieve psychiatrische tiul'p toint'Jê,,Ëin
h:gi* #*:sl]-,-r:__ zijn er ook dre seno€g hebbcn @ ê

Charlotte*: ,,Ik ben zestien
jaar opgenomen geweest en ben
daardoor al miin vrienden en
ke nnissen kw iji geraa k t. Z e lfs
mijn man en kinderen zíin -

onbereikbaar voor me. óp
sommige momenten voel ik me
erg alleen en eenzaam.
Opnagne dreigt dan. De groep
van Ruggesteun geeft mê hei
gevoel mensen om me heen te
hehben".

Eans; ,Naààik àrie weken
opgenomen was geweest wees
m.ijn huisarts me op de
a I Í ernat i eve voorz ie ni ng. I k
uoelde me lusteloos en-passief.
Langzaam uítte ik me steeds'
meer. HeI was prettig mensen
naasl me te hebben die ook iets
over zibhze lf vertel den.
Tegelíjkertijd voelde ik me
actiever worden. Ik werd actief
achÍer de bar ín het
baanlozencentrum. Ik heb
uervolgens een bus gekocht en
ben een eigen verhuisbedrijfie
begonnen".

fohan: ,,lk heb nogal eens
heibel met de verpleging in

verband met machtsstructuren
(ie mij voor mijn gevoel
belemmeren in mijn
ontwikkeling. Ik merk dat de
open sfeer bij de groep me op
dit moment staande houdt. De
gesprekken geven mij moed om
de cofuontatie aan te gaan. lk
vechl nu voor miin eipen
stekkie en weige:r om-me te
laten !even". -

Nellie: .,lk gebruikte veel
medicijnen. Wa een
maat sc h appe I ij k werk ste r
kwam ik in contact meÍ
Rugges_teun. Ik kickte af van
de medicijnen. Tiidens "deze

periode werd ik foed
o?geyangef door de groep.
Dank zij de groep wás ik
Drnnen zes weken van mijn
medicijnen af. Ik raakte meer
en m:er blj de groep betrokken
en ging als vrijwilligster
meewerken aan het organiseren
van activiteiten".
*De gebruikte voornamen van
cle leden van Ruggesteun zijn
geJtngeerd.
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r r ' ftel na conflictllt

vvetswff

(Van een onzer verslaggevers)

UTII,ECHT/DEN NOLDER, _
De Klachïeh', €$ A'{viesgroeP
Psychiatrie uit Utrecht
fflecl heeft dinsdag haar

Reden is een slePeni*"
conflict over de toegang
tot de gesloten afdelingen
Evkman-beneden en
B-oerhaave. Volgens de
woordvoerder van de
wetswinkel Rolf BuYs is
daardoor een onwerkbare
situatie ontstaan.

In maart 1981 sloot de KLAG
een contract met de Willem
Àintsz Hoeve en mocht^ daar
óËn wetswinkel oPenen die toe-

ááts "o.t 
krijgen tot alle afde-

lingen.

wetswinkel teruggetrokke
uit het Psychiatrisch velzo
cingscen[rum Willem Arn
Ítoève in Den Dolder.

Aanvankelijk wilde de KLAG
Eeén contract tekenen en begon
áe wetswinkel spreekuren in ee-n

eènuud busje dat vlak voor de

i"áàne van óe hoeve werd ge-

riá1xèëra. Na anderhalve maand
ën na ondertekening van het
contract stelde de directie van
ááÍoeve een Plaats oP het ter-
rein ter beschikking.--b-aarmee was dé wetswinkel
binnen de inrichting, maar de
oiJuiemen bleven. De be-
ianE iitcste daarvan is de weige-
ri"ËËn de directie aan de toe-
eaIïE tot de gesloten afdelinge-n'- óË airectié weigert dit omdat
de wetswinkel weggeloPen Pa-
tiënten met rechterlijke macntr-
ging met raad en daad zou bfi-
t'iii 

wekt", zegt de directeur
J."Íercauteren',aan Patiënten
áe vèrwachting dat ze oP.recht-
àátiee wijze buiten de inrich-
tlnE Ëunnen verblijven door die
iïrï.--óió verwachting achten
wii vats, het doet de Patiënt on-
ieËnt eir het is bovendien on-
rechtmatig ".

De wetswinkel' die t'it zeven
urÍwilIig"t., meest stu' :nten in
dJ rec-hten en PsYchiatrie'
bestaat, wijzen deze consta-
[erinÀ v'an dé direcueur met kem
af. Zie verder Pagina 3'
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UTTiECHT/DEN T|OLDER, _
De KlachteR- en A.{viesgroeP
Psychiatrie uit : Utrecht
(KLAG) heeft dinsdag haar

wetswinkel teruggetrokket
uit het psychiatrisch verzor
gingscentrum Willem Arnt
Hoeve in Den Dolder.

Reden is een slePend
conflict over de toegang
tot de gesloten afdelingen
Evkman-beneden en
Bberhaave. Volgens de
woordvoerder van de
wetswinkel Rolf BuYs is
daardoor een onwerkbare
situatie ontstaan.

In maart 1981 sloot de KLAG
een contract met de lVillem
Arntsz Hoeve en mocht daar
een wetswinkel oPenen die toe-
gang zou kriigen tot alle afde-
lingen.

Aanvankelijk wilde de KLAG
Eeen contract tekenen en begon
áe wetsrvinkel sPreekuren in een
gehuurd busje dat vlak voor de
íneane van de hoeve werd ge-
pát<eérd. Na anderhalve maand
èn na ondertekening van het
contract stelde de directie van
de hoeve een Plaats oP het ter-
rein ter beschikking'

Daarmee was dè wetswinkel
binnen de inrichting, maar de
problemen bleven. De be-
ianEri'ikste daarvan is de weige-
rinà vàn de directie aan de toe-
Earie tot de gesloten afdelingen." oé directié weigert dit omdat
de wetswinkel weggeloPen Pa-
tiënton met rechterlijke machti-
ging met raad en daad zou bii'
staan.

,,Dat wekt", zegt de directeur
J. 

'Vercauteren 
,,aan Patiènten

de verwachting dat ze oP recht-
matise rvijze buiten de inrich-
íine kunnen verblijven door die
hulb. Oie verwachting achten
wij vals, het doet de Patiënt on-
reèht en het is bovendien on-
rechtmatig ".

De wetswinkel, die I'it zeven
vriiwillieers, meest sturnten in
de- recÍten en Psychiatrie,
bestaat, wiizen deze consta-
tering van dé directeur met kem
af. Zie verder Pagina 3.
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HOffDEftD ACTÍE\IAEàÍ)EIZS hebben dond.erd,a.gmidd,ag gedurende ruirn twee -uur het psEckiatrisck ziekenh.uis Zon en Sehild in
ameisfaort 6eaet gehntud,í.u z{j protesteerden daormee tei{n de aerzargimg en be-handeling oan psg.chiatriscke nytlyten die uoíge-ns

iiítiítbèin Eial,eíe Wtaikelu'Ë,heia en onz,etfstenctigheidtáidt. De actieóoeiders,bijeeng-ekomen op initiatíef uan het la.ndeliik oyerlgq
aanwegloopleuizení;oar $illcttlatrre-patèëníen,betóeerden st Zon en Schitd geen aandacht oan de week aan de ps?lchiatrie sehenltt':
aïe.aÁii'.wí6i'óïnouaejiÁ{ràt:ljeaiie.cueonthietdeiehtsahetfg.co
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