
 

 

 University of Groningen

Over gezinsverpleging van geesteszieken
Meinema, Thomas

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1922

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meinema, T. (1922). Over gezinsverpleging van geesteszieken. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/76cced88-b8b9-4f75-9786-564820f36433


EERSTE GEDEELTE. 

HOOFDSTUK 1. 

Inleiding; Omschrijving van het begrip Gezinsverpleging; 

Orienteering omtrent 'het Doel der Gezinsverpleging. 


\Vanneer men leest de hooggestemde beschrijvingen. waa rin het 
moderue gesticht, het psychocomium . het ziekenhuis voor den kranke 
"an geest. wordt gesteld tegenover de oude bewaarplaats, dan komt 
er licht eenige neiging op om te wCll1en. dat we ' t a 'l wonder ver 
bebben gebracht op het ge bied der krank zinnigenverzorging. dat hier 
wei zoo tennaastebij he t non plus ultra bereikt is. 

't Kan dan ook niet worden ontkend. dat de tegen stelling wei hee! 
tre!fend is. Bekend is Reil's drastische schildering van he t oude 
regime. 'k Voista met een enkele aanhaling: .. Oas nachtliche Gebrull 
er Rasenden und da s Geklirre der Ketten hallt Tag und Nacht in den 

langen Gassen wider. in welchen Kafig an Kafig stoszt. und bringt 
jeden neuen Ankommlung bald urn das bisschen V e rstand. das ihm 
etwa noch ubrig ist. " 't Valt ons ongetwijfeld moeiliik te gelooven. dat 
deze beschri jving slaat op toestanden. zooals ze een goede eeuw ge
led en nog schier overal be~3tonden. 

Tegen dezen donkeren achtergrond komt het moderne gesticht hel 
lichtend uit; zoodat men in de verleiding zou komen Calmeil bij te 
"allen. als hij zegt: .. Les murs de l'asile sont deja a eux sellis Je remede 
contre la folie." 

Echter reeds in 1853 is door Parigot tegen deze stemming van 
zelfvoldaanheid gewaarschuwd. Niets is vol gens hem noodlottiger voor 
de krankzinnigenverpleging dan de gedachte. dat alles zoo goed is. 
Ook Espinasse bijv. waarschllwde daarvoor. Hij heeft aile waardeering 
voor het door Pinel. ESqLlirol. Galmeil e. a . gepropageerde heilzame 
beginsel am den geesteszieke te isoleeren lIit zijn omgeving; maar hij 
betoogt tevens. dat men maar al te zeer dat isoleeren heeft uitgelegd 
in den zin van opsluiting (incarceration). 

Ook in den jongsten tijd gingen stemmen op. die getuigen van 
kritische bezinning. Ligt nog niet versch in het gehellgen van aile 
Nederlandsche psychiaters de felle aanv a l van Cox? Volgens hem 
hebben de materieele opvattingen in de krankzinnigenverpleging een 
volslagen fiasco gemaakt. En plastisch geeft hij den toestand in de 
gestichten als voigt weer: de dokter wordt aangetroffen op het laboratorillm. 
terwijl de hoofdverpleegster lijsten invult; de verpleegsters schrobben 
en de verpleegden . aan zich zelf overgelaten . waren in den tuin rondo 

Nu moge de kritiek van Cox niet geheel billijk zijn. en door de 
er in schuilende overdrijving hebben ingeboet aan kracht van overtuiging. 
geheel en al ongegrond is ze niet. Spreekt ook niet eenzelfde onvol
daanheid uit wat - in veel bezadigder termen - Kraepelin schreef in 
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zijn belangwekkend artikel: "Hlmdert Jahre Psychiatrie"? In niet tevens als levens} 
woorden: "Gerade wenn wir die mit allsserordentlichen Opfern lit Cox noemt de ~azer 
im Leben gerllfene grossartige Schopfllng unserer heutigen Irrenflir~ roeent da t hien.n a 
ins Auge fassen, musz es uns schmerzlich beriihren, dasz sie ,trotz aile overing , een begms~1 
nicht die Wiinsche erfiillen kann, die sich an sie kniipfen' . r Z eIt's over de vnlh 

'/ " ( Agriko1e
t:rtne-aSI e " .. 'd 

Niet moeilijk zou het vallen hier een groot a'lntal uitsprake ' e1ijkt deze v:1lhe1 
citeeren van gezaghebbende psychiaters uit verschillende landen, waa 

r
lerworpen; 't 1S de ~ 

blijkt, dat ook tegen de moderne krankzinnigenverzorging nog .'defS van zijn bewake 
gegronde grieven bestaan. Ook het hUidige gesticht is voor den ~ "heid enkel den naa~ 
nog allerminst een dorado; en het wordt dit ook niet, al noemt ~\~adigde termen gezeg 
het met op den klank af vriendelijker aandoende namen, als Gen ' der agrikolen Colome 
kundig Gesticht, P£lychiatrische Inrichting , Provinciaal Ziekenh n anderen lrren lind 
Psychocomium of iets dergelijks. ?iele imrner noch a\l:,.u~, 

Vrij algemeen voelt men het als een zeer gerechtvaardigde g' I tige Erhebung beschr 
dat - hoezeer ook het streven gericht zij naar een meer vrije \~ e Beslulte!l we de rfe 
van verpleging - toch nog steeds aan een zeer groote groep \. r:: lIitspraak: "Le. ~ 
patienten meer dwang , meer vrijheidsbeperking opgelegd wordt. 0 .. t e portier". V rnletlg 
door hun toestand onverbiddeliik is geboden. Nog is ten volle I'el nimmer gevd d . 
toepassing wat meer dan een halve eeuw geleden Griesinger schre' 
"Es ist ein Ungliick wie im Irrenwesen die Guten unter den Schlimu Niee yaarne zoud~n \<; 

leiden miissen". A1s zijn vaste overtuiging gaf deze "Altmeister" ,II \ 0 oo:c rckenlng 
Duitsche psychiatrie te kel!nen, dat tal van krankzinnigen veel mt 'oordell t 

vrijheid kunnen verdragen dan men algemeen aanneemt, en dat IT n~('rn b 
met de toenmalige "Irren., Heil- lind PHegeanstalten" aileen voor t n 1 19 m ken. 0 k 
toekomst niet lOll lIitkomen. Van 't zelfde gevoelen was ook Damer nd njheid iet· b~t 

Ongeveer in denzelfden tijd (1860) wijst Duval er op, dat het W ' \<1 r ok at vcrl h 
van Pinel, aan wiens verdiensten hij niets te kort wenscht te do let uit het oog, .dan toe 
onvolledig is geweest. Pinel 's verdiensten zijn zeker niet gering: r in br"c knngen 
eleva I'insense a la dignite de malade". Maar Duvallaat hierop volge: nv Idaanheid bestaat. 
"Malade, oui, mais encore prisonnier; telle est la verite, qu ' i1 fategenwoordige 
confesser avec tristesse. La reforme, glorieusement commencee par Pirindividu mcer d~n 
reste done incomplete, tant que la sequestratio,n depasse les strictes e. ei cben van publieked 
gences de la securite publique. L'insense n es t pas traite comme l Kiln het bevreem en. 
vrai malade, iI reste un prisonnier en etat de ma !adie", van it cuvei ? En dat 

Scherp zegt het ook Bothe: "Es kann unmoglich sein, dasz unser kazern ering: ·telsel . aan 
p sychiatrischen 'vVeisheit letz ter chlusz es ist, immer grossere Meng der gezin!;verptegUlg. 
Geisteskranker ZlI kaserniren". Klinkt het niet als een "cri de coeur' praktiik van euwen ae 

D eperoll noemt het een wreed misbruik om rustige, onschadelij 
en werkzame krankzinnigen in een gesticht op te sluiten, een v~~r he: Verba valent usu. 
ongullstig milieu. Ook door Erlenmayer wordt dit onomwonden gewraakt V.ann l'r hp.t in p ychla 
"Man wolle sich dariiber keine lI\usionen machen ", zegt hij, "und fre anderen :in dan ~~n 
mit del' Wahrheit hervortreten, dasz bei manchen Kranken die Monotoni :in Jan waarin bl\v, 
des Ansta ltlebens lahrnend auf der Geist und deprimirend auf dill d ietwat gewa~gde 
Gemuth wirkt. die Regungen der Intelligenz und des G emiiths imme; e n o,'ergangStildperk 
schwacher werden und immf>r mehr verblassen lasz t" . h t IOdd eI van onzen 

Door Meeus wordt die levenslange opsluiting als een schreeuwendl \Vat dan de. 
onrechtvaardigheid gebrandmerkt; het krankzinnigengesticht. dat - m hnjft het a ls "die 
hoe modern het ook zij ingericht - voor het volk nog vrijwel hel in d nClbijheid van 
lugubre opschrift draagt. dat Dante al huiverend las boven den ingang p . hiatrhc.h ge::.chool 
der hellekrochten, beh orde uitsluitend a ls genezing oord dienst te doen, pgcnomen". Volgens 
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en met tevens als levenslange bewaarplaats voor aile slag van dementen, 
Cox noemt de kazerneering van krankzinnigen een doorgangsstadium 

en !Deent dat hierin allerminst moet worden gezien een waardevolle 
verovering, een beginsel dat voor nu en voor altijd kan gelden, 

Zelfs over de vrijheid van beweging in de hooggeprezen z,g,n, 
"{erme-asile" (.,Agrikole Anstalt") zijn velen slecht te spreken, Lentz 
vergel ijkt deze vrijheid met die van een soldaat aan krijgsdiscipline 
onderworpen; '( is de vrijheid van een verbannen kolonist onder de 
or<lers van zijn bewakers; 't is dwang in volle lucht en heeft met 
nijheid enkel den naam gemeen, Door Griesinger wordt het in meer 
bezadigde termen gezegd: "Aber - wie Mundy ganz richtig bemerkt 
in der agrikolen Colonie lebt der lHe immer noch !!lur in G~sellschaft 
\'on anderen Irren und von Wartern, in ein em kLinstlichen lind fur 
Vide immer noch all zusehr Freiheit und mit ihr Se!bstthatigkeit und 
gmtige Erhebung besc:lI'anken de n Medium", 

Besluiten we de reeks va.n cifaten met Lascque's bekende. vlijm
!>cherpe li itspraak: .. Le fonctlOnnaire Ie plus important d 'un asile d'ali enes 
c est Ie portier", Vernietigender oordeel is over he t kazerneeringss telsel 
wei nimmer geveld, 

Niet gaarne zouden wrc: aile boven aangehaalde oorcleelvellingen ten 
\'011 voor onze rekening willen nrc: men, Door biiv, Laseque's gevleugelde 
\\'oorden toe te passen Of) het naar het paviljoenstelsel grc:bouwde, 
modcrne bUitengesticht. ZOli men zich aan een al te tastba:'e onbillijkheid 
~chu ldig maken, Ook verdient de .. ferme-a si le'· en de claar den patient, 
\' rI,> nde vrijheid iets beters Jan "Ia mort sans phrast:", 

laar ook al verliest men hierbij de onmiskenbare overdrijving 
niet uit het oog. dan toch levert het voorgaande voldoende bewijs, dat 
er in breede kringen van deskundigen een onbehaaglijk gevoel van 
on voldaanheid bestaat, V rij aigemeen iedt bet besef, hoe bij onze 
tegenwoordige krankzinnigenverzorging de belangen van het zieke 
individu meer dan strikt noodig is , worden opgeofferd aan de 
i ,chen van pubiieke v eiligheid en ope.nbare orde. 

Kan het bevreemden, dat er gestreefd is en wordt naar opheffing 
van dit euve!? En dat men om de bezwaren te onder angen. die het 
ka:erneeringsstelsel aankleven. uitkomst heeft gezocht bij het s ysteem 
der gezinsverpleging, een institulIt, dat in enkele landen reeds een 
praklljk van eeuwen achter zich heeft. 

Verba valent usu, Zoo heeft ook het woord gezinsverpleging, 
wanoeer het in psychiatricis als terminus technicus wordt gebezigd, een 
anderen zin dan men zoo op den klank af zou bevroeden, Een anderen 
:in dan waarin bijv, Florence Nichtingale het woord gebruikt. als ze 
de ietwat gewaagde stelling poneert, dat de aera der ziekenhllizen slechts 
.:en overgangstijdperk is in onze beschaving en dat gezinsverpleging 
h t einddoel van onzen arbeid moet zijn, 

\Vat clan de psychiater onder gezinsverpleging verstaat? K linke 
om chrijft het als "die wijze van verpleging, waarbij kranken van geest 
in de nabijheid van een gesticht en onder voortdurend toezicht van 
p'vchi trisch geschoolde artsen in verplegers- en andere gezinnen zijn 
opgenomen " , Volgens deze definitie ligt dus juist het kenmerkende in 
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het feit, dat de verpleging plaats vindt in een van huis uit vreem 
gezin. 

Een analoge omsch~ijving geeft Aft: "Unterbringung eines Geiste 
kranken gegen angemessener Vergutung in einer fremden Familie. welc' 
1m Umgange mit derartigen Kranken besondere Erfahrung und Geschici 
ltchkelt besltzt. welche sich 'tJewissermassen berufsmassig in den Dien· 
emer Anstalt und des Irrenarztes stellt ··. 

Ook hier weer het vree mde gez in. Tevens is in deze dennit. 
opgenomen he t e lement der vergoeding, waardoor het instituut ee 
zakeli jken grondslag krijgt. Als regel wordt hierbij dus niet gespeculeel 
op lout lcT menschlIevende instincten (angemessene Vergi.itung !). 

Tegen de door Alt gegeven dennitie hebben we het bezwaar. dat: 
een bepaalden vorm van gezinsverpleging ~ en weI de hornofamiliale
uitdrukkelijk uitschakelt. Vollediger dunkt me daarom de omschrijvir 
van Paetz: "Man versteht unter familialer Irrenverpflegung die Unte. 
bnngung von Gelsteskrankell . welche der offentlichen Fi.irsorge anheir 
gdallen , aber der Verwahrung in Anstalten nicht unbedingt bedi.irft. 
s',nd. , ~uss~rhalb d,e r Anstalten in Familien und zwar in del' Regel 
hernden Famdlen. Hler wordt ~ en terecht - de heterofamilia 
verpleegwi.ize tot regel gestempeld. maar de homofamiliale VQrm wor 
met ultges lo ten. 

" Zeit zou ik het ~~grip gezinsverpleging liefst als voigt wille 
?enrlleeren: De wettell)k geregelde verpleging van den geestesziek 
m, een vr~emd of hem verwant gezin, onder behoorlijk psychia 
trlSch toezlcht. 

Onder deze omschrijving laten zich dunkt me ongedwongen same~ 
vat ten de verschdlende vormen, waaronder de gezinsverpleging practisQ 
toepassmg heeft gevo~1den; vormen waarmee w e in 't vervolg van de: 
verhandelmg kenI1ls wilen maken (krankzinnigenko!Qnies ; gezinsverplegi 
als annex van een gestlcht; gezinsverpleging zonder eenig verband nIt 

een gestlcht; heterofamiliaire en ho mofamiliaire vorm). 
En tevens is hiermee te kel1l1en gegeven, dat we van gezinsve: 

pleg~ng m~t wensc~en te spreken bij iederen abnormale van geest, 
m elgen o[ .vreemo gezm verzorging vind t; maar dat het begrip die: 
beperkt tot de gereglstreerde gevallen, waarbij aan de wettelijke bepalingl 
IS voldaan, en deskundig toezicht wordt geoefend. 

\Vanneer we thans gaan pogen ons nader te orienteeren, welkr 
doelcmden .men met ee.n georganiseerde gezinsverpleging beoogl 
dan moet direc t worden toegegeven , dat niet louter humane motiev 
~r voor in het veld w?[~en gebracht. Maar toch staan bij de mer' 
lJvenge , d~ mees t bezlelde en gezaghebbende partijgangers van de_ 
verpleegwl)ze beweegredenen van menschlievenden aard weI zoo ste 
op den voorgrond, da t deze kant van de zaak hier het eerst en h 
uitvoerigst mag worden besproken. ( 

.Wel ,de meest geestdriftige adept. van he t ste lsel der gezinsver· 
plegll1g, dat hlj te Gheel had leeren kennen en waardeeren, was D, 
fa rom ir, Freiherr uon Mundy. Als een modern'e kruisridder trok h 
in het midden van de vorige eeuw Europa door van land tot lane 
met de bezieling van een apostel ijverende voor dit stelse\, dat vac: 
aile kranken van geest een schoone toekomst deed gloren. 
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O mstreeks dienzelfden tijd verklaarde ook Griesinger zich een 
o\,ertuigd voorstander . . t Klinkt schier als een toast: "Die Familienpflege 
gewii hrt den Kranken, was die prachtvollste und bestgeleitete Anstalt 
der Welt niemals gewahren kann, die volle Existenz unter Gesunden, 
die Riickkehr aus einem kunstlichen und monotonen in ein naturliches 
o:iales Medium, die Wohlthat des Familienlebens, " 

Meells omschrijft het doel der gezinsverpleging als voIgt: .. Den 
:ieke van het opges\oten zijn , van het kunstmatige leven der gestichten, 
waar aIles volgens UUl' en tijd geregeld is, verlossen; hem onttrekken 
aan het samenzijn , aan den neudrukkenden invloed van allerlei waan~ 
:innen ; hem de vrijheid, het hUislijk leven en een gezonde niaatschappelijke 
omgev ing weergeven; dat is het verheven do I der gezinsverpleging", 
En op een andere plaats: "Men zende die ongeldkigen (n.1. het legioen 
"an kalme en onschadelijke chronische patienten) naar hun eigen familie; 
of zoo dit niet gaat, brenge men ze over naar inrichtingen als Gheel 
al Lierncux. waar vrijheid, familiele\re\1 en l1laatschappelijke omgeving 
de laatste sprallkels van 't aandoenhjk en verstandelijk leven wakker 
hOllden" . 

Op het Antwerpel' congres (J 902) sprak Gerenyi de geestdriftige 
w orden: .. Zu den grossten E!'l'ungenschaften des menschUchen Geistes 
wird fur aIle Zeiten die EinfUhrung der famiiialen VerpHegung del' 
Geisleskranken gerechnet werden." 

De lyrische overdrijving in deze tirad,~ schrijve men op l'ekening 
\ all de congres-atmosFeer. Meer op den beganen grond biijh Kolb, als 

i de gezinsverpleging noemt: ..das natiirliche Schluszglied del' fortschrei~ 
tcuden freiheitlichen Entwickelung unserer Anstalten". Overal toch is de 
ontwikkelingsgang vl'ijwei dezelfde: op het .. dolhuis" voIgt het gesloten 
gesticht; daarna krijgt men de ..agrikole Anstalt" met zijn open a£dee~ 
Iillg~ll en arbeidstherapie overwegend in de open lucht. Het feit, dat 
dt>ze ontwikkeling overal denzelfden gang voIgt, wijst op een innerlijke 
noodzakelijkheid en stempelt de gezinsverpleging tot het natuuriijke 
inddoel. De gezinsverpleging is eigenlijk de noodzakelijke consequentie 

van bet no-restraint, en gestichten zonder adnexe gezinsverpleg ing zijn 
olgens Kolb als achterlijk (rUckstandig) te beschouwen. Ook Hertung 
estigt op dezen ontwikkelingsgang de aandacht. 

"Dans une colonie comme Gheel", zegt Moreau, .. Ies fous ne 
sont pas seulement eleves a la dignite de malades, selon Ie belle expres
sion d'Esql!irol; ils n'ont pas perdu tout a fait leur dignite d 'etres 
rai annables; car ils n'ont point rompu entierement avec la societe a 
laql!cIle ils restent lies par tous les points de leur intelligence que Ie 
mal a respectes, Rien ne leur rappelle la triste degradation qui pese 
sur leurs faCllltes morales et qui partout ailleurs, les eut fait mettre au 
ban de la societe". 

Lu isteren we ten slotte nog naar een paar Hollandsche stemmen 
in het kool', dat den lof van deze verpleegwijze bezingt. Aan elken 
lijclende moet volgens (Jan De(Jenter het maximum van vrijheid, dat zijn 
toe.<tand toeiaat, worden verzekerd, Zoodra de periode van de eigenlijke 
::iekenhuisverpleging ten einde is, en zoo gauw het acute stadium voorbij 
i , moet de patient weer langs den weg del' gezinsverpleging gewend 
varden a n de prikkels van het maatschappelijk leven en opgevoed tot 

cen bruikbaar lid van de gemeenschap. 



l 

6 

En van Van D afc, di e in ons land wel het meest met woord en 
daad de gezinsverpleging heett gepropageerd, citeer ik deze van warme 
waardeering tintelende Noorden: " De gezinsverpleging heeft ook in om 
land een schoone toekomsl, omdat zij zich het meest aansluit aan hel 
natuurlijk menscheiijk leven; zij voidoN het meest aan deze t'vvee diep
gaande en onvervreemdbare behoerten des menschen (ook, ja bovena; 
van den krankzinnige), de behoefte aan vrijheid en de be hoelte aan 
lierde." 

Met dit hoofdstuk beoogden '""e niet anders dan een voorloopige 
orienteet'ing omtrent de bete enis van gezinsverpieging. Aan te toonen 
in hoeverre het hie r op den voorgrond geplaatste dod ook inderdaad 
bij deze verpleeg '"vijze b reikt wordt, en in hoeverf'? hierop terecht kan 
worden afgedongen, blijve overgelaten aan een volgend hoofdstuk, 
waarin het pro e contra de revue zal passeeren. 

Hiec echter is het de plaats - willen we 't verwijl van al te 
groote eenzijdigheid ontgaan - althans even vast te leggen, dat he.halve 
tel' wille van het door ons bespl'oken ideeele motief de e zin, 
verplegiog ook wol'dt aanbevoJen tel' bevordering vanmeer ma terieele 
be\angen, De belas tingbetalende burger zou er mee zijn gebaat; want 
behalve dat men den individueelen patient in 't gezin gOE'dkooper dan 
in ' t gesticht kan verplegen, voorkomt men tevens op d ze wijze een 
overvulling van de gestichten en de daaruit geboren noodzaak er ni euwe 
te bouwen. 

Het hi er aangegeven oeconomiseh argument wensch ik nie[ naar 
voren te brengen en 'k ga er dus in dit verband niet nader op in. 
Men wijte ciit niet aan een souverein dedain voor den stoHijken kant 
van de zaak, als lOU die van minder belang zijn. f-.1aar naar ik meen 
is met recht door alleszins bevoegde mensehen er voor ge'waarschuwd 
om in deze richting geen hoog gespannen verwachtingen te wekken. 
En daaronder zijn cr, die zich om het ideeele voordeel overtuigde 
voorstanders van de gezinsverpleging betoonen, en hierin een zeer 
voldoende aanleiding vinden om de zaak met warmte te bepleiten. 
Blijkt dan in de praktijk, dat gezinsverpleging niet aileen beter maar 
ook nog goedkooper is dan verpleging in het gesticht. des te mooier. 
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