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“16 jaar oud, depressief en gemarteld in de psychiatrie”
Een verklaring van een slachtoffer van marteling en mishandeling door gedwongen psychiatrie
29 Maart 2016, door Jolijn Santegoeds (Johanna Christina), oprichtster van Mind Rights1,
medevoorzitter van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)2,
bestuurslid van European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP) 3.
Het is mijn morele taak om op te staan tegen onrecht. Als burger deel ik in de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om gerechtigheid en mensenrechten te waarborgen in de samenleving. Daarom
voel ik me moreel verplicht om de situaties van onrecht die ik heb meegemaakt aan het licht te brengen,
met als doel erkenning en remedie. Mijn verhaal is ook het verhaal van andere mensen. Sommigen
hebben dit mogelijk niet overleefd.
Dit document beschrijft mijn persoonlijke ervaringen met gedwongen interventies in de psychiatrie,
hetgeen feitelijk vormen zijn van marteling en mishandeling. Dit document geeft een chronologisch
overzicht van gebeurtenissen in mijn persoonlijke situatie gedurende bijna 3 jaar in de psychiatrie. De
ervaringen in dit document zijn een samenvatting en evenwel toch een gedetailleerde weergave van de
informatie die geleid heeft tot de beschuldiging omschreven in de alarmerende communicatie aan de
Nederlandse Staat4 door de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of
Onterende Behandeling of Bestraffing en de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op
het Genot van de Hoogst Haalbare Standaard van Fysieke en Geestelijke Gezondheid d.d. oktober 2013.
In december 2013 antwoordde de Nederlandse Staat helaas onbereidwillig om deze beschuldigingen
van mensenrechtenschendingen, marteling en mishandeling te onderzoeken 5. Dit document heeft tot
doel om transparantie te bieden over mijn beschuldigingen van marteling en mishandeling in de GGZ, en
kan bruikbare informatie bieden voor verder onderzoek naar mijn persoonlijke zaak. Dit document
bevat vele verwijzingen naar het bewijsmateriaal dat ik verzameld heb, hoofdzakelijk in de vorm van
medische en psychiatrische dossiers en daarnaast mijn dagboek.
Dit document is bedoeld om aan het morele bewustzijn van de samenleving te appelleren, in de
geestelijke gezondheidszorg en het rechtssysteem, en op het vlak van politiek en mensenrechten. Het is
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om gerechtigheid en mensenrechten overal in de samenleving
te waarborgen, door alle perspectieven op een juiste manier mee te wegen.
Mijn persoonlijke ervaringen tonen duidelijk aan dat er schadelijke dynamieken gerelateerd zijn aan
gedwongen psychiatrische interventies, en duiden hoe gedwongen psychiatrische interventies vormen
van marteling en mishandeling kunnen zijn, en waarom een absoluut verbod op gedwongen
psychiatrische interventies noodzakelijk is. Dit document verduidelijkt ook het belang van een
verschuiving naar ondersteunende zorg in lijn met het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met
Beperkingen. Dit document is bedoeld om motivatie en urgentie te stimuleren om een remedie te
bieden tegen de mensenrechtenschendingen door gedwongen psychiatrische interventies in Nederland.
Mijn ervaringen illustreren ook een systematisch gebrek aan toegang tot de rechtsspraak voor klachten
over psychiatrische behandeling in Nederland, hetgeen niet enkel her-traumatiserend is voor
slachtoffers, maar ook de huidige en toekomstige generaties onbeschermd laat tegen dit onrecht. Dit
document is bedoeld om bewustwording te stimuleren van dit hiaat in het Nederlandse rechtssysteem,
en heeft als doel om te pleiten voor remedies, inclusief erkenning, herstel en compensatie voor alle
slachtoffers van gedwongen psychiatrische interventies.
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Overzicht van het document
In de eerste hoofdstukken van dit document, deel ik, de auteur, mijn persoonlijke, afschuwelijke
ervaringen met gedwongen psychiatrische behandeling, zoals langdurige eenzame opsluiting,
gedwongen medicatie, fixatie en gedwongen visitatie, wat zal illustreren dat gedwongen psychiatrische
interventies volledig het tegenovergestelde zijn van geestelijke gezondheidszorg, en dat dit feitelijk
vormen zijn van marteling en andere wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing.
Mijn talloze pogingen om gerechtigheid te vinden in Nederland, voorafgaand aan het publiceren van
deze gedetailleerde verklaring, zijn beschreven in hoofdstuk 7 “Zoektocht naar recht”. De afwezigheid
van enig onafhankelijk onderzoek naar mijn klachten appelleert opnieuw aan mijn gevoel van morele
plicht om op te staan tegen onrecht. Dit gevoel is verder versterkt door de verklaringen van andere
cliënten, overlevenden en naasten 6, en de nationale statistieken, die aantonen dat gedwongen
psychiatrische interventies nog steeds op grote schaal worden toegepast in Nederland 7, resulterend in
dezelfde mensenrechtenschendingen als die ik te verduren had. Deze aanhoudende
mensenrechtenschendingen roepen een sterke motivatie op om met gepaste urgentie door te gaan,
zoekend naar de weg die leidt tot juridische en sociale rechtvaardigheid.
Hoofdstuk 1 tot en met 5 bevatten mijn persoonlijke perspectief toen ik 16 jaar oud was en opgroeide.
In hoofdstuk 6 volgt een Informele conclusie. Na Hoofdstuk 7, “Zoektocht naar recht”, volgt een meer
uitgebreide reflectie in Hoofdstuk 8.
De inhoud van dit document kan schokkend zijn voor sommige lezers. Namen en locaties zijn gecodeerd.
Samenvatting
Toen ik 16 was, ervoer ik psychosociale problemen. Ik was depressief en suïcidaal, hetgeen uiteindelijk
leidde tot een gedwongen opname in een psychiatrische instelling in September 1994. Ik werd gezien als
“gevaar voor mezelf” vanwege zelfbeschadiging. Een scala aan gedwongen psychiatrische interventies
volgde, zoals langdurige separatie, dwangmedicatie, fixatie en gedwongen visitatie. Door deze
maatregelen ging ik me nog wanhopiger en hulpelozer voelen, en daardoor verergerden mijn
psychosociale problemen, en daarmee ook mijn zelfbeschadiging. Dit leidde uiteindelijk tot een keten
van escalaties en repressie, hetgeen ik ternauwernood overleefd heb.
De psychiatrische interventies werden uitgevoerd om “gevaar” te voorkomen en om veiligheid te
vergroten. Echter, deze interventies maakten mijn situatie niet veiliger, maar resulteerden in meer
psychosociale problemen wat verder escaleerde. De gedwongen interventies droegen niet bij aan mijn
welzijn, noch aan mijn herstel. Het resulteerde in lijden, en dat is het tegenovergestelde van zorg. De
gedwongen interventies lieten me hulpeloos. Het ondermijnde betekenisvol contact met de
hulpverleners vanwege de gevoelens van trauma, onbegrip en wantrouwen. De gedwongen
psychiatrische interventies lieten mij voelen alsof ik gestraft werd voor het hebben van psychosociale
problemen, en dat ontnam me de hoop op inclusie en herstel.
Een “wonderbaarlijke genezing” op een andere psychiatrische afdeling in 1996 toont aan dat met een
andere benadering, mijn gedrag en mijn problemen niet “onbehandelbaar” waren zoals werd gezegd in
de eerste instelling.
Belangrijkste conclusies:
 Gedwongen behandeling kan niet worden beschouwd als zorg
Gedwongen psychiatrische interventies zijn marteling en mishandeling, en een volledig en
absoluut verbod op gedwongen psychiatrische interventies dient van kracht te worden.
 Elke gedrag heeft een reden. Elke reactie heeft een oorzaak.
Meer conclusies en reflecties zijn te vinden in de hoofdstukken 6 en 8.
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1. Introductie
Alvorens mijn verschrikkelijke ervaringen met de psychiatrie te beschrijven, is het nuttig om informatie
te geven over enkele aspecten van mijn psychosociale problemen, zodat begrijpelijk kan worden wat er
vervolgens gebeurde.
Veranderingen in mijn leven
Tot aan 1993 was ik een gelukkig kind en had ik geen grote problemen. In januari 1994, toen ik 15 was,
werd mijn ontwikkeling verstoord toen mijn moeder een korte episode van psychosociale problemen
had. Sindsdien was de situatie thuis veranderd voor me. Op de een of andere manier was mijn rol
veranderd van kind naar steunpersoon voor mijn moeder. Echter, hier was ik me niet van bewust. Ik
voelde me verloren en eenzaam. Ik wist niet waarom ik me zo verdrietig voelde. Ik was inmiddels bijna
16 en ik begon me onzeker te voelen over mezelf. Ik was verward over mijn gevoelens van verdriet en
verlies. Ik dacht dat ik “raar” was. Ik trok me meer en meer terug in mijn slaapkamer, en daar huilde ik
veel, luisterde naar droevige muziek en schreef in mijn dagboek.
Worstelen met mezelf
In de eerste maanden van 1994 begon het bergafwaarts te gaan met me. Ik begreep niet wat er “mis”
met me was, of hoe ik mijn gedachten moest sturen om deze trieste gevoelens te laten weggaan. Ik
voelde me alsof ik wilde verdwijnen, en ik begon na te denken over weglopen. Ik vroeg om hulp, maar
ondanks de contacten met de schoolpsycholoog en verschillende leraren, voelde ik me elke dag slechter.
Ik ben enkele keren weggelopen voor een halve dag, maar dat hielp me niet om mijn wanhoop kwijt te
raken. Ik worstelde met mezelf, en ik was bang dat er iets ernstig mis met me was.
“Denkbeeldig vriendinnetje Jeanny”
Ik richtte me op het schrijven in mijn dagboek. Destijds was mijn dagboek de belangrijkste plaats waar ik
mijn diepere gevoel kon ventileren. In diezelfde tijd vond ik troost in een liedje: Jeanny (van Falco). Ik
luisterde dat liedje telkens weer omdat ik me net zo verloren voelde als het liedje klonk. Uiteindelijk, in
mei 1994, noemde ik mijn dagboek “Jeanny”. Mijn concept van Jeanny was dat ze mijn “beste vriendin”
was geworden. Ik vond troost in het schrijven en het luisteren naar de muziek. Ik schreef elke dag, op elk
vrij moment. Ik deelde mijn diepste gevoelens en vooral mijn angsten. Maar helaas bracht ik mezelf
enkel naar beneden met mijn schrijven. Ik voelde me steeds eenzamer en meer en meer verloren.
Dilemma over leven en dood
Ik had een moeilijke tijd. Op een bepaald moment voelde ik me alsof ik niet meer in staat was om te
leven, maar aan de andere kant wilde ik ook niet dood. Dat vond ik verwarrend, en ik werd volledig in
beslag genomen door het dilemma of ik zou moeten leven of doodgaan. Ik wist niet wat ik moest doen.
Aan het eind van augustus 1994 deed ik stiekem aan zelfbeschadiging. Ik was enorm aan het worstelen
met mezelf en de vraag “hoe ik hieruit moest komen”. Mijn gevoel cumuleerde in een veronderstelde
dringende keuze tussen leven en dood. Ik kon nergens anders meer aan denken. Ik was bang geworden
voor het leven, en ik was ook bang voor de dood. Het was een enorm dilemma voor mij, wat resulteerde
in veel geschrijf in mijn dagboek.
Uit huis plaatsing
In september 1994 werd de situatie thuis zo gespannen dat de woorden opname en pleeggezin enkele
keren werd genoemd. Ik was erg onzeker over wat ik wilde. Ik was bang om ergens anders te gaan
wonen. Ik wilde me verstoppen. Ik voelde me klem zitten. Ik miste hoop.
Op 23 september 1994 nam ik een overdosis pillen. Na 2 dagen in een algemeen ziekenhuis werd ik
overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis. Echter, er was geen plaats beschikbaar in de
jeugdpsychiatrie, dus er werd besloten om me op een psychiatrische afdeling voor volwassenen te
plaatsen in R. in Nederland, met een In Bewaring Stelling (IBS8) voor gedwongen behandeling in een
psychiatrische kliniek.
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2. De Bel (volwassenen-psychiatrie) – Psychiatrisch Ziekenhuis de Waterval in R.
Op 25 september 1994 werd ik overgeplaatst naar een psychiatrische afdeling genaamd: De Bel, een
gesloten afdeling voor psychiatrische zorg aan volwassenen bij Psychiatrisch Ziekenhuis de Waterval in
R. Ik voelde me verdoofd toen ik arriveerde. Ze lieten me mijn kamer zien en ik werd voorgesteld. Het
voelde allemaal erg vreemd. Ik was 16 en de daarop jongste persoon was 36. De meesten zaten daar
alleen maar. Dat begreep ik niet. Ik zag er niets goeds in om daar te verblijven. Het was een enge plek.
Eerlijk gezegd voelde het als het einde van mijn wereld. Ik voelde me alsof ik buiten mijn eigen leven
was. Ik was nu op een hele vreemde plek en ik kreeg het gevoel dat de verpleging enkel bewaking was.
Er was geen persoonlijk contact. Ik voelde me er vreselijk verloren. Zelfs nog erger dan voorheen.
OKTOBER 1994
Nieuwe hoop
Mensen probeerden me ervan te overtuigen dat het beter voor me zou zijn wanneer ik in een
gespecialiseerde psychiatrische unit voor jongeren zou komen, en dat ik geduld moest hebben totdat dit
mogelijk was. Mijn plaatsing stond gepland in het begin van oktober 1994. Ik besloot om af te wachten.
Op 3 oktober 1994 werd de gerechtelijke maatregel (IBS) verlengd met 3 weken, wat inhield dat ik op
zijn minst nog 3 weken langer in een instelling moest blijven. Twee dagen later, op 5 oktober 1994 werd
ik overgeplaatst naar het Hofje, een gespecialiseerde psychiatrische instelling voor kinderen en jeugd.
“Manipulatieve houding”?
Vreemd genoeg staat in het dossier van de Waterval 9 voor mijn overplaatsing naar het Hofje op 05-101994 dat mijn zelfmoordpogingen voortkwamen uit een zogenaamde manipulatieve houding naar mijn
moeder: “Uit een gevoel van boosheid ten opzichte van haar moeder en een gevoel van eenzaamheid en
machteloosheid heeft patiënte medicijnen ingenomen (…) Wat de suïcidale gedachten betreft leek een
manipulatieve houding ten opzichte van haar moeder een belangrijke rol te spelen (gebaseerd op de
bevindingen van het RIAGG10). Dit is een pijnlijke misinterpretatie van mijn depressie en de worsteling
van “wanhopig willen verstoppen voor het leven maar ook niet echt dood willen”. De misinterpretatie
van mijn wanhoop, en mijn moeders wanhoop, door de maatschappelijk werker van het RIAGG die mijn
expressies interpreteerde als “manipulatieve pogingen”, lijkt een van de redenen te zijn waarom ik zo
slecht behandeld ben door de psychiatrie gedurende de volgende periode van 2 lange jaren.

3. Het Hofje (kinder- en jeugdpsychiatrie) -Psychiatrisch Ziekenhuis de Burg in V.
Ik werd overgeplaatst naar een psychiatrische instelling voor kinderen en jeugd: Het Hofje, gelegen op
het terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis de Burg in V. De opname afdeling van het Hofje heette: het
Vogelnest.
“Geef het een kans”
Ik voelde me erg vreemd op deze nieuwe plek. Ik was nog steeds bang. Het was een groepsvoorziening
en veel dingen werden gezamenlijk gedaan. Dat vond ik eng, maar ze zeiden me het een kans te geven.
De verpleging deed hun best om me welkom te laten voelen, maar ik merkte dat ze overal weinig tijd
voor hadden, net als op de afdeling voor volwassenen. Ze konden het amper bolwerken. Ze zeiden me
dat de echte hulp van de therapieën zou komen, en van gesprekken met de psychiater en dergelijke. De
groep was enkel de verblijfsplaats. Ik gaf het een kans. Ik probeerde aan het programma mee te doen,
maar het was moeilijk. Ik voelde me nog steeds verloren en ik zag er het nut niet van om daar te zijn. Na
10 dagen kwam ik op een breekpunt.
Een volgende poging
Op een dag was de schoonmaakkast open blijven staan, en ik pakte stiekem een giftig
schoonmaakmiddel (ontkalker) en verstopte dit in mijn kamer. Op verschillende momenten dat ik me
verdrietig voelde, zat ik met de ontkalker voor me. Op 14 oktober 1994 kwam mijn breekpunt toen een
verpleegkundige tegen me zei ”je moet oppassen met wat je doet en zegt en zo. Niemand weet zo of je
iets meent, en als je zo doorgaat, dan zal er over een tijdje niemand meer met je willen praten.11 Daar
werd ik erg depressief van, en ik voelde me opnieuw zo hopeloos dat ik van het schoonmaakmiddel heb
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gedronken. Wat later bekende ik aan de verpleegkundige wat ik had gedaan en toen moest ik naar het
ziekenhuis met de verpleegkundige.12
Separeercel
Na de ziekenhuisbehandeling besloten ze om me gedurende de nacht in de separeercel te laten slapen
(eenzame opsluiting), om veiligheidsredenen, omdat ze me niet 24 uur per dag in de gaten konden
houden. Het was verschrikkelijk. Die nacht van 14 op 15 oktober 1994 zal ik nooit vergeten. Ik raakte erg
overstuur in de separeercel, en vervolgens injecteerden ze me tegen mijn wil met een kalmeringsmiddel
(Valium13). Ik voelde me heel erg onbegrepen en wanhopig. De cel gaf me het gevoel dat ik afgewezen
en niet welkom was. Ik begreep niet waarom ze mijn signalen van verzet en wanhoop niet begrepen.
In het dossier staat: “pat. wordt onrustig. Laat steeds meer verzet zien. Slaat en schopt tegen deur
separeer wat steeds heftiger wordt. Situatie is onveilig. Besloten i.o.m. d.d. arts X. tot toedienen van
med. Valium 10 mgr. (e.e.a. op data 14-15 / 10)”
Schreeuw om hulp
Ik bonsde op de deur en ik schreeuwde dat ze het verkeerd hadden. Ik moest een signaal afgeven. Ik
maakte lawaai om te laten zien dat eenzame opsluiting niet werkte voor mij. Ik liet mijn paniek zien. Ik
wilde er echt uit. Het voelde alsof mijn leven een neerwaartse spiraal was en dat ik het dieptepunt van
mijn bestaan had bereikt. Ik was eenzaam opgesloten, en ik droeg een lelijke gevangenisjurk. Dit was
voor mij het absolute dieptepunt tot dusverre. En ik voelde dat ik daar niet kon blijven. Het was “het
einde” van alles. De cel leek me in te prenten dat ik alles verloren had. Ik was mijn leven kwijt, alle
contacten, alles wat fijn was, behalve de ellende, die werd alleen maar erger. Ik was ook nóg bozer op
mezelf omdat ik in die positie zat. Ik dacht dat ik misschien wel hulp kreeg als ik mijn wanhoop liet zien.
Een uitweg?
Ik wilde me zo niet meer voelen. Ik interpreteerde de separeer-ervaring als een volledige afwijzing van
mijn persoon, en als een bevestiging van het depressieve idee dat ik “onverenigbaar” was en “niet
geacht werd om deel te nemen aan het leven”. De volgende nacht, van 15 op 16 oktober 1994 werd ik
weer gesepareerd. Ik nam stiekem een klein stuk spiegelglas met me mee de separeercel in, wat ik
uiteindelijk begon op te eten die nacht. Toen volgde “separeerverpleging”14
“Separeerverpleging”
“Separeerverpleging” betekende een “separeerbeleid” met voltijd eenzame opsluiting in de separeercel
aan het eind van de gang. Ik mocht enkel een onderbroek aan en een deken om me heen. Ik voelde me
als een gevangene, en totaal onbegrepen. Overdags mocht ik soms de cel uit onder streng toezicht (1 op
1 begeleiding). Dan moest ik in het zicht blijven van de verpleging. Als er geen toezicht mogelijk was, dan
werd ik eenzaam opgesloten in de separeercel.
Sinds de nachten van 14-16 oktober 1994 heb ik vele nachten niet meer in een normale slaapkamer
geslapen. Er is een lange serie registratieformulieren van Gedwongen “Middelen en Maatregelen”
daterend van 15 oktober 1994 tot 1 november 199415, met beschrijving van gedwongen maatregelen:
separeertijden (elke nacht en soms extra “rust periodes”) en ook de toediening van gedwongen
medicatie.
Als 16-jarig meisje was ik veel kleiner dan de verpleging. Daarom bestond mijn verzet bij de
worstelingen om me terug te plaatsen in de separeercel hoofdzakelijk uit niet meewerken door te
proberen beweging te blokkeren, ontsnappingspogingen en verbaal verweer, zoals “ik wil zo niet leven”.
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NOVEMBER 1994
Ziekenhuis
Ik voelde me vreselijk onbegrepen, en mijn suïcidale gedachten verergerden. Op momenten dat
niemand keek, begon ik schadelijke materialen op te eten, zoals metalen pinnen, lepels en zelfs
batterijen. Op 2 november 1994 werd ik opgenomen in een ziekenhuis voor 13 dagen, voor een
maagoperatie om deze materialen te verwijderen.
Onbekende medicatie
Toen ik in het ziekenhuis lag, kwam de jeugdpsychiater van Het Hofje regelmatig op bezoek, en hij hield
vol dat ik medicatie moest nemen om terug te mogen keren naar Het Hofje, en “anders moest ik
misschien naar een gevangenis-afdeling”. Ik weigerde de medicatie iedere keer, want ik vond het
beangstigend. Op een bepaald moment kreeg ik argwaan over de medicatie die de medische
verpleegkundige aan me toediende. Ze gaf toe dat ik al de hele week een antidepressivum en een
kalmeringsmiddel kreeg toegediend (Anafranil en Dormicum)16. Ik voelde me vergiftigd en bedrogen.
Maar toch, nadat ik gekalmeerd was, besloot ik om mijn verzet te staken, en het te accepteren. In
werkelijkheid had ik helemaal geen keuze, en op dat moment leek het allemaal ook niet meer zoveel uit
te maken.
Op 15 november 1994 keerde ik terug naar de jeugdpsychiatrische afdeling Het Vogelnest bij Het Hofje.
Ondertussen was op 3 november 1994 een Rechterlijke Machtiging (RM)17 afgegeven door een rechter,
voor gedwongen behandeling voor 3 maanden, dus ik mocht het psychiatrisch ziekenhuis niet verlaten
tot 3 februari 1995. In november begon ik zichtbaar kortere stukken in mijn dagboek te schrijven, omdat
ik me de hele tijd erg moe voelde van de medicatie. Ik was te moe om te schrijven, en duizelig en
verward. Ik voelde me nog steeds slecht. En ik voelde me alsof ik het niet meer aan kon.
DECEMBER 1994
Ik had nog steeds ups en downs. Ongeveer 2 weken na mijn terugkeer vanuit het algemeen ziekenhuis
naar de psychiatrische afdeling had ik wederom een breekpunt. Op 1 december 1994 in de ochtend
probeerde ik bijna om mezelf op te hangen18. Een week later op 8 december 1994 toen ik vergelijkbare
voorbereidingen aan het treffen was, werd ik opnieuw gesepareerd. En ditmaal dus zelfs voor een veel
langere periode, zo bleek. Ik probeerde nog steeds om schadelijke dingen op te eten. Er zaten wederom
enkele sleutels in mijn maag.
Op 8 december 1994 startte een nieuwe serie registratieformulieren van Gedwongen Middelen en
Maatregelen19 voor een periode die uiteindelijk duurde tot 2 maart 1995 (toen verving een breed
beleidsdocument de dagelijkse registratie van de toepassing van dwangmaatregelen van 21 februari
1995 tot 5 mei 199520)

16

Brief d.d. 16-12-1994 van Medisch ziekenhuis – kindergeneeskunde (medische gegevens)
RM: Rechterlijke Machtiging: van 03 november 1994 tot 03 februari 1995
18
Incident formulier, 01-12-1994
19
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 08-12-1994 tot en met 09-12-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 09-12-1994 tot en met 15-12-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 15-12-1994 tot en met 21-12-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 16-12-1994 tot en met 22-01-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 22-12-1994 tot en met 28-12-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 23-12-1994 tot en met 29-12-1994
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 29-12-1994 tot en met 04-01-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 30-12-1994 tot en met 05-01-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 06-01-1995 tot en met 12-01-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 13-01-1995 tot en met 19-01-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 20-01-1995 tot en met 26-01-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 27-01-1995 tot en met 02-02-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 03-02-1995 tot en met 09-02-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 10-02-1995 tot en met 16-02-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 17-02-1995 tot en met 23-02-1995
Registratie formulier, Gedwongen Middelen en Maatregelen, 24-02-1995 tot en met 02-03-1995
20
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie en medicatie (tijdsgebonden), van 21-02-1995 tot 15-05-1995
17
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Gedrogeerd
Ik voelde me volledig onbegrepen. Ik was nog steeds zwaar gedrogeerd door kalmeringsmiddelen
(Oxazepam en Lorazepam) en een antidepressivum (Anafranil), wat ervoor zorgde dat ik me duizelig en
verward voelde, en mijn gezichtsvermogen werd aangetast door de medicatie. Het was erg lastig om in
mijn dagboek te schrijven. Deze effecten maakten me bang dat ik inderdaad mijn verstand aan het
verliezen was en ik voelde me opnieuw een “mislukkeling”, waardoor ik nog meer van streek raakte.
Vastgebonden
Op 15 december 1994, was ik erg overstuur in de separeercel, en ze bonden me vast aan het
separeerbed met riemen (Zweedse banden). Dat was afschuwelijk, ik voelde me totaal machteloos en
vernederd, en ontzettend onbegrepen. Hierdoor werd ik nog suïcidaler. Ik voelde me wanhopig. En ik
hield niet verborgen dat ik me zo wanhopig en suïcidaal voelde, en ik zei herhaaldelijk “zo wil ik niet
leven”.
Bijtwonden
Ik heb nog steeds littekens van beetwonden op mijn armen en handen van het worstelen tegen het
vastbinden. In mijn verzet klampte ik mijn armen om mezelf heen, en beet ik mezelf vast om te
voorkomen dat ze me vastbonden, maar de verpleging trok en trok, terwijl ik vasthield. Ik liet niet los, en
zij ook niet. Het was een ongelooflijke strijd. Ik hoopte dat ze zouden inzien dat ze me pijn deden, maar
dat werkte niet. Uiteindelijk veranderde er niets.
Meerdere dwangmiddelen tegelijk
In december 1994, na ongeveer 2 maanden in deze kinder- en jeugd-instelling, werd ik meer en meer
onderdrukt met dwangmaatregelen. Reden: “P. probeert zichzelf te verwonden d.m.v. het inslikken van
scherpe voorwerpen en wil een einde aan haar leven maken. Kan niet beloven dit te voorkomen.”
Ik was vaak eenzaam opgesloten in de separeercel, soms ook vastgebonden aan het bed, en over het
algemeen ook nog gedrogeerd met verschillende types medicatie door elkaar. Op 18 december 1994
was ik gesepareerd, vastgebonden en ook nog eens geïnjecteerd met een antipsychoticum (50 mg
Cisordinol Acutard) bovenop de medicatie die ik al toegediend had gekregen. Ik werd gedwongen om
kalm te zijn, maar in werkelijkheid werd ik steeds wanhopiger. Ik voelde me zo afschuwelijk. Soms
probeerde ik nog steeds om mezelf te verwonden door tegen de muur te slaan, dingen op te eten, of
door me vast te draaien in de riemen. Ik voelde me alsof ik alles kwijt was, en ik gaf mezelf de schuld van
dit alles, wat weer resulteerde in toenemende gedachten aan zelfmoord. Ik dacht dat het niet erger kon
worden, maar dat bleek ik mis te hebben. Op 26 december 1994 werd een “separatie-beleid” gestart.
“Separatie-beleid”
Het separatie-beleid21 was een individueel behandelplan dat een aantal strenge regels voorschreef voor
separatie, met standaard gedwongen visitatie (onderzoek van lichaamsholten), en daarbij fixatie en
dwangmedicatie “wanneer nodig”. Het beleid in mijn situatie beschrijft bijvoorbeeld:
 “Indien Jolijn geen oogcontact geboden kan worden verblijft ze in de gesloten separeer”
 “Standaard controle op bezit van gevaarlijke voorwerpen (…). ’s nachts geen ondergoed aan.
Bovendien haar ter controle op eventuele verstopte voorwerpen laten bukken ter inspectie van
lichaamsdelen waar mogelijkerwijs iets verborgen kan zijn. Dit dient door vrouwelijk
gediplomeerd personeel te gebeuren”.
Gedwongen lichaamsholten-onderzoek
De visitaties waren een van de meest vreselijke dingen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Als ik
weigerde om mee te werken dan werd dit uitgevoerd onder dwang. Dan werd ik overmeesterd. Het
voelde alsof ik werd verkracht en dan achtergelaten in een cel. Ik vond het verschrikkelijk dat vrouwen
en mannen dit deden bij mij. Ik voelde me gevangen op een afschuwelijke plek, en ik zag geen uitweg,
behalve “het leven verlaten”. Het voelde toch al alsof mijn leven reeds was weggeglipt.

21

“separatiebeleid” Jolijn per 26-12-1994

7
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Separatiebeleid Jolijn per 26-12-1994
Dit is het ‘separeerbeleid per 26-12-1994’, zoals te vinden in mijn psychiatrisch dossier:

Het separatie-beleid was een zogenaamde beschermende maatregel bedoeld voor mijn veiligheid,
vanwege “gevaar voor mezelf”. Echter, dit beleid focuste enkel op de symptomen van mijn gedrag, en
niet op mijn ervaring en motieven. Ik voelde me absoluut miserabel, en het separatie-beleid maakte dat
erger. Dat stimuleerde enkel mijn wanhoop en suïcidale gedachten.
In werkelijkheid bood het separatie-beleid helemaal geen veiligheid, maar zorgde het enkel voor meer
strijd, afstand, trauma, meer problemen, en toenemende escalaties. Deze benadering was duidelijk
contraproductief.
8
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JANUARI 1995
Sinds Kerst 1994 was het separatie-beleid van kracht. Ik mocht enkel de separeer uit wanneer er genoeg
personeel was om 1-op-1 begeleiding te geven. Ik voelde me slecht over de start van het nieuwe jaar. Ik
had geen hoop.
Ik voelde me als een beest
Ik wilde niks meer voelen. Ik kon het niet aanzien om mezelf in deze positie te zien. Ik voelde me een
beest, geen mens meer. Ik besefte me dat mijn haar al lang niet meer geknipt was, en mijn nagels ook
niet, enkel afgescheurd. Ik was opgesloten in een hok, vernederd, vastgebonden. Ik voelde me alsof ik
het leven had van een gekooid dier in een laboratorium.
Niemand behalve “Jeanny”
Ik klampte me nog steeds vast aan mijn concept van Jeanny, mijn dagboek. In mijn perspectief stond dat
gelijk aan onvoorwaardelijk begrip en een zekere bevrijding door de dood. Ik was nog steeds vooral
bezig met de vraag of ik mijn leven moest beëindigen, of dat er een andere manier was om uit de misère
te komen. Ik voelde me nog steeds hopeloos vastzitten in het leven dat ik had. Ik voelde me totaal niet
verbonden met mijn omgeving en daarom werd mijn concept van Jeanny juist nog belangrijker voor me.
Ik had het gevoel dat ik niet met de verpleging of iemand anders kon praten. Het was alsof niemand me
begreep. Ik sloot mezelf af. Ik zei alleen nog dat ik me op het randje van zelfmoord-gevoelens bevond.
Eigenlijk hoopte ik dat iemand deze gevoelens uiteindelijk zou begrijpen. Echter, er was geen
betekenisvol contact tussen de hulpverleners en mij. In mijn beleving waren de verpleegkundigen meer
als vijanden dan als hulpverleners voor mij. Ik had enkel “Jeanny” om mezelf te kunnen uiten. En als ik
niet mocht schrijven, dan stelde ik me voor dat er een connectie in mijn gedachten was om naar deze
comfort-zone te komen. “Zij” was bij mij. Ik wist wel dat er geen echte connectie was, maar ik dacht dat
ik een slimme, praktische manier had gevonden om mezelf sterker te voelen in mijn eentje: ik kon me
inbeelden dat “Jeanny” naast me stond.
Behandelplan
Op 26 januari 199522 werd er een behandelplan opgesteld, waarin opnieuw het gebruik van
separeerschema’s, gedwongen fixatie en dwangmedicatie was opgenomen “wanneer nodig geacht”.
Dit is een gedeeltelijke weergave van het behandelplan van 26 januari 1995:

22

Behandelplan, 26 januari 1995
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Verslechtering opgemerkt
De verpleging en de psychiater noteren in het behandelplan van 26 januari 1995 dat mijn
zelfbeschadigende gedrag toenam binnen enkele weken na aanvang van mijn opname: “eenmaal
opgenomen ontstond er een regressief beeld waarin patiënte …. stoornissen ontwikkelde”. Toch werd de
behandeling niet veranderd.
Op 30 januari 1995 werd besloten om de Rechterlijke Machtiging (RM)23 te verlengen met 6 maanden,
van 2 februari 1995 tot 2 augustus 1995.
FEBRUARI 1995
Het gebrek aan reflectie en evaluatie van de interventies wordt opnieuw geïllustreerd op 14 februari
1995, toen verschillende therapeutische verslagen opgesteld werden over psychodiagnostiek en
systeem-onderzoek. Het laatste vermeldt: “Daar suïcidaliteit verwijst naar massale beïnvloedingen ben
ik voortdurend bezig geweest beïnvloedingen te structuren en te onderzoeken. Of de regie van de
beïnvloeding (wat wel en niet verantwoord is voor Jolijn) bij de ouders kan liggen is zeer de vraag.
Voorlopig is bescherming ter ontlasting van haar nodig”.24 En opnieuw bleek er geen enkele reflectie en
evaluatie te zijn van de impact van hun interventies op mij.
Ondertussen volgden de registratieforumlieren van Gedwongen Middelen en Maatregelen elkaar nog
steeds op, met vermelding van separatie (elke nacht en extra rustperiodes in ‘gesloten separeer’), met
separeer-linnen en medicatie. Reden: “P. probeert zichzelf te verwonden d.m.v. het inslikken van scherpe
voorwerpen en wil een einde aan haar leven maken. Ze kan niet beloven dit te voorkomen.” , en :
“volgens behandelplan: ter afwending van ernstig gevaar voor de persoon” 25
Ruwe fysieke strijd
Ik had nooit eerder in mijn leven te maken gehad met fysieke worstelingen voordat ik in de psychiatrie
terechtkwam. En zeker niet met volwassenen. Echter, in de psychiatrie was dit bijna een dagelijks
tafereel. Het was werkelijk een absurde situatie. De fysieke strijd kon erg ruw zijn. Op 16 februari 1995
moest ik mijn maaltijd eten in de voorruimte van de separeer, en ik raakte geprikkeld door een
woordenwisseling. Ik stopte mijn eten in de wasbak en deed de kraan helemaal open zodat de wasbak
expres zou overlopen, als een protest tegen de onrechtvaardigheid van zo’n gelimiteerd leven. Toen
volgde een worsteling, en een verpleegkundige probeerde me weg te trekken, en zij brak per ongeluk
haar hand26. Dat kwam niet door mijn acties, en ik werd ook niet beschuldigd, maar het geweld bij deze
worstelingen was aanzienlijk. Ik heb zelf ook talloze kneuzingen opgelopen gedurende de 2 jaar dat ik
onderworpen ben aan deze ruwe fysieke behandeling. Ik gebruikte geen geweld, maar ik werkte ook
niet mee met de gedwongen interventies. In mijn beleving probeerde ik enkel trouw te blijven aan
mezelf en mijn morele waarden.
Verjaardagsnacht alleen in de separeer
Eind februari 1995 werd er een document opgesteld dat separatie en dwangmedicatie (tijdsgebonden)
over een duur van enkele maanden toeliet, van 21 februari 1995 tot 15 mei 1995 27. Het deed me pijn om
op de nacht van mijn verjaardag op 27 februari in de separeer te zitten. Ik werd 17 in die positie. Ik zag
geen toekomst meer. Ik wist niet wat er nog zou gaan komen en hoe lang het zou gaan duren. Normaal
was ik juist extra blij op mijn verjaardag, maar nu was ik extra verdrietig. Dat was heel moeilijk. Het
voelde werkelijk hopeloos.
MAART EN APRIL 1995
Ik was enorm onder invloed van de medicijnen. In de maand maart 1995 zijn er nagenoeg geen
medische dossiers, geen incident formulieren, en geen aantekeningen van mij in mijn dagboek.

23

RM: Rechterlijke Machtiging: op 30-01-1995 verlengd door rechter, van 02-02-1995 tot 02-08-1995
Verslag van systeem-onderzoek 14-02-1995
25
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie en medicatie (tijdsgebonden), van 21-02-1995 tot 15-05-1995
26
Incident formulier 16-02-1995, ARBO formulier 16-02-1995
27
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie en medicatie (tijdsgebonden), van 21-02-1995 tot 15-05-1995
24
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In april 1995 zat ik in een “stappen-programma” en kreeg ik geleidelijk meer vrijheden. Echter, als ik de
orale anti-psychotische medicatie (Semap) weigerde, dan werd ik onder dwang geïnjecteerd met het
antipsychoticum Cisordinol. Deze intramusculaire injecties deden heel veel pijn, en maakten me heel erg
duizelig en wederom moe. Het gebeurde verschillende keren in een week. Rond het eind van april 1995
was ik in “stap 4”, wat inhield dat ik ’s nachts in de ‘open separeer’ mocht slapen. Overdags kon ik delen
van het activiteitenprogramma volgen onder toezicht. Ik moest nog steeds in de separeercel voor
diverse “rust-momenten” elke dag en elke nacht, maar de deur werd dan niet op slot gedaan.
Op 20 april 1995 probeerde ik weg te lopen van de instelling. Ik ging naar mijn familie. Uiteindelijk werd
ik teruggebracht naar de instelling, in overeenstemming met de wet BOPZ. 28
MEI 1995
Ik was nog steeds erg onder invloed van medicatie. In de aantekening van de behandelplanbespreking in
mei 1995 is genoteerd: “Scherpe kantjes zijn eraf. Medicatie omvat: 2x 15 mg Cisordinol 29, 3x2,5 mg
Temesta30, 4x 2 mg Akineton31, Prozac32” en vanuit de therapeutische hoek staat genoteerd: “veel last
van medicatie”.33 Ik was fysiek inactief geworden, waardoor mijn gedrag als minder problematisch werd
beschouwd.
JUNI 1995
De Vlieger
Op 13 juni 1995 werd ik overgeplaatst naar een naastgelegen afdeling genaamd: De Vlieger. Deze
verblijfsafdeling was ook een deel van Het Hofje, de kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in V.. Het
was een “open” afdeling, dat wil zeggen dat de deuren niet op slot waren. Echter, het was mij niet
toegestaan om te vertrekken, vanwege de huisregels en de machtiging voor gedwongen opname in een
gesloten setting.
Strenge regels in plaats van zorg
Bij aankomst werd mij direct duidelijk gemaakt dat ik een “eigen verantwoordelijkheid” had over mijn
eigen vrijheid en er werd me gezegd dat ik strenge regels nodig had. Ik herinner me dat ze zeiden dat
“wat ik mijn moeder had aangedaan walgelijk was, en dat zulke dingen hier niet geaccepteerd werden”.
Ze maakten duidelijk dat zelfbeschadiging streng verboden was en ze droegen me op om mezelf te
gedragen. Ik voelde me ellendig. Ik voelde me gecriminaliseerd voor mijn wanhoop. Ik zou te maken
krijgen met vervelende maatregelen als ik mezelf weer zou beschadigen. Dat voelde als straf en gaf me
opnieuw het gevoel ontzettend onbegrepen te zijn. Ik had gehoopt op hulp, echt begrip, maar die hoop
was meer en meer vervlogen. Ik voelde me machteloos, want het leek erop dat ik een slechte reputatie
had binnen de hele jeugdpsychiatrische instelling, als een lastpak met slechte bedoelingen. Maar ik had
helemaal geen slechte bedoelingen naar anderen toe. Dit misverstand maakte dat ik me enorm rot
voelde en wanhopig. Ik moest proberen om het vol te houden, maar ik kon het gewoon niet aan. Ik
voelde me niet op mijn plek. Ik was verdrietig en wanhopig. Het ging nog steeds niet goed met me. Ik
worstelde om mijn weg te vinden. Mijn concept van Jeanny was nog steeds mijn enige troost. Ik vroeg
me nog steeds af of ik nu moest leven of doodgaan.
Toevlucht tot zelfbeschadiging
Opnieuw, of eigenlijk nog steeds, nam ik mijn toevlucht in zelfbeschadiging en weglopen, wat over het
algemeen gerapporteerd werd als “incidenten”. Op 21,22 en 27 juli 1995 liep ik weg en vroeg ik om hulp
bij diverse autoriteiten zoals politiebureaus en het algemeen ziekenhuis. Maar helaas resulteerde dit
enkel in weer teruggebracht worden en opgesloten worden in de instelling. De meeste van deze
zogeheten “incidenten” werden gevolgd door enkele ‘kortere’ separaties34.
28

Wet BOPZ: Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen
Antipsychoticum
30
Kalmeringsmiddel
31
Tegen bijwerkingen
32
Antidepressivum
33
Behandelplanbespreking 09-05-1995, aantekeningen team
34
Gedwongen Middelen en Maatregelen – separatie (variabele tijden), van 22-06-1995 tot 23-06-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (variabele tijden), van 23-06-1995 tot 23-06-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (variabele tijden), van 25-06-1995 tot 26-06-1995
29
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JULI 1995
Opnieuw in het ziekenhuis
In het begin van juli 1995 voelde ik me wederom hopeloos en mijn zelfbeschadiging werd ernstiger.
Toen slikte ik een aantal stukken van scheermesjes in35. Op 5 juli 1995 kreeg ik hoge koorts en werd ik
naar het ziekenhuis gebracht36. De scheermesjes werden chirurgisch verwijderd en ik moest 16 dagen in
het ziekenhuis blijven. Na de medische behandeling, op 22 juli 1995 werd ik teruggeplaatst naar Het
Hofje, de kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in V.
Crisis-interventie-programma
Ik werd beschouwd als een “zeer problematisch geval”. Op 21 juli 1995, een dag voor mijn terugkeer uit
het ziekenhuis wed er een ander behandelplan37 opgesteld. Dit bevatte verschillende vormen van
separatie-beleid38, overeenkomend met een “stappenplan” van 0 tot 2, waarin ik geleidelijk meer
vrijheid zou krijgen.
Na mijn terugkeer uit het ziekenhuis op 22 juli 1995 moest ik beginnen in stap 0 / het Crisis-interventieprogramma, wat een zeer streng separeer-beleid was (uitgevoerd op een andere afdeling: de Klimmer)
Daarna kwam stap 1, het Separeer-beleid, wat inhield: separatie met enkele korte periodes eruit. En
daarna kwam stap 2, het Beleid, met enkel separatie voor de nacht en extra rustmomenten.
Dit is de bijlage van mijn behandelplan op 21 juli 1995 – Crisis-interventie-programma (stap 0)

Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (tijdsgebonden, enkel ‘s nachts), van 26-06-1995 tot 30-06-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (variabele tijden), van 29-06-1995 tot 29-06-1995,
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (variabele tijden), van 30-06-1995 tot 30-06-1995
35
Incident formulier 02-07-1995, Incident formulier 04-07-1995
36
Incident formulier 05-07-1995
37
Behandelplan 21-07-1995
38
Beleid Jolijn Santegoeds van 22-7-1995 – bijlage bij behandelplan 21-07-1995
Separeerbeleid Jolijn Santegoeds- bijlage bij behandelplan 21-07-1995
Crisis-interventie / separeer programma Jolijn Santegoeds – bijlage bij behandelplan 21-07-1995
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Dus na het ontslag uit het ziekenhuis op 22 juli 1995 werd ik onmiddellijk weer volledig gesepareerd met
dit Crisis-interventie-programma (stap 0), en geleidelijk vrijgelaten tot stap 2 (nachtelijke separatie).
Meer problemen in plaats van veiligheid
Van de separeerprogramma’s werd verwacht dat ze zouden resulteren in een veiligere situaties. Echter,
dit was niet het geval. Ik voelde me steeds machtelozer, hopelozer en wanhopiger over mezelf en mijn
leven. Het voelde alsof ik gestraft werd voor het hebben van problemen. Mijn hoop op begrip was
grotendeels verdwenen, en zinvol contact met de hulpverleners was onmogelijk voor mij vanwege het
voortdurende onbegrip en de vernederende interventies. Ik bevond me in een miserabele voortdurende
strijd, en ik was helemaal op mezelf aangewezen. Het leven leek erg zinloos. De separeerprogramma’s
droegen niet bij aan veiligheid, maar droegen bij aan wanhoop, waardoor mijn psychosociale problemen
verergerden, hetgeen leidde tot meer zelfdestructieve gevoelens. Het ontbrak me volledig aan hoop.
Verlengd gedwongen verblijf
Op 27 juli 1995 was de volgende zitting over de rechterlijke machtiging. Ik zat nog steeds in de
separeerprogramma’s. Mijn toegewezen advocaat overtuigde me om een “Eigen Verzoek” voor een
rechterlijke machtiging in te dienen bij de rechter, om zo een kortere periode te onderhandelen.
Uiteindelijk heeft de advocaat het verzoek geschreven, en heb ik het enkel ondertekend.39 Op 27 juli
1995 werd de RM op Eigen Verzoek bekrachtigd voor 9 maanden, van 3 augustus 1995 tot 3 mei 1996. 40
AUGUSTUS 1995
Begin augustus 1995 was ik opnieuw op Het Vogelnest (de opname-afdeling van de jeugdpsychiatrie).
“Onbehandelbaar”
In het Beleid (stap 2) staat beschreven: “Jolijn is voor crisis-interventie op het Vogelnest en doet NIET
mee aan het vakantieprogramma!”. Ik werd afgezonderd van de groep op het Vogelnest. Er werd
gezegd dat ik “onbehandelbaar” en “onhanteerbaar” was binnen de jeugdpsychiatrie. Daarbovenop had
ik ook een verleden op deze plek, en kon ik niet goed meer overweg met de verpleging. Het was
duidelijk dat ze me daar liever niet wilden hebben. Ze waren al op zoek naar een andere plek voor mij,
waarschijnlijk op de afdeling voor volwassenen. Dat vond ik eng. Ik voelde me nog steeds wanhopig,
klem en hopeloos. Ik zat nog steeds verschillende uren per dag en ’s nachts in de separeercel. Alleen
onder toezicht was het toegestaan om mee te doen aan activiteiten.
Voortdurende strijd
Opnieuw voelde ik me alsof ik niets te verliezen had, en vervolgens werd mijn gedrag weer
problematisch. Ik was “acting-out” zoals dat werd genoemd, door min of meer ongehoorzaam te zijn,
zoals versnipperde kranten rondstrooien en weigeren om dit op te ruimen. Vaak resulteerde dit in extra
tijd in de separeer41, reden: “Niet te doorbreken acting out gedrag”. Ik zat feitelijk in een voortdurende
strijd met de verpleging. Ik zou daar sowieso toch alweer snel weggaan. En een deel van me hoopte nog
steeds dat misschien wanneer ik genoeg verzet toonde, de nieuwe afdeling mijn paniek zou begrijpen en
zou stoppen met de separeerprogramma’s.

4. Overplaatsing naar psychiatrische afdeling voor volwassenen: De EikenboomPsychiatrisch Ziekenhuis de Burg in V.
Op 22 augustus 1995 werd ik overgeplaatst naar een psychiatrisch afdeling voor volwassenen genaamd:
De Eikenboom, gelegen op het terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis de Burg in V. Het was een “gesloten
afdeling”(met de deuren op slot). Het was zo’n 100 meter verwijderd van het blok dat bestemd was voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik was toen 17. Ik werd getransporteerd in een busje, terwijl ik gefixeerd
was. Uiteraard vond ik het eng om naar een nieuwe plek te gaan. Maar je weet nooit. Misschien waren
deze mensen wel anders. Ik kon het niet weten.
39

Brief Eigen Verzoek 26-07-1995
RM 27-07-1995 op Eigen Verzoek – bekrachtigd door rechter voor 9 maanden van 03-08-1995 tot 03-05-1996.
41
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (tijdsgebonden), van 06-08-1995 tot 08-08-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (tijdsgebonden), van 09-08-1995 tot 10-08-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (continu), van 18-08-1995 tot 22-08-1995, Reden: “Inslikken
(“pica”) van gevaarlijke materialen.”
40
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Ik arriveerde bij De Eikenboom. Ik kende deze afdeling niet, noch wat er zou gebeuren. Ik had hoop en
vrees. Maar bij de afdeling voor volwassenen (de Eikenboom) kwam ik helaas in dezelfde situatie als bij
Het Hofje (jeugdpsychiatrie). Het dossier beschrijft dat ik op de Eikenboom was geplaatst vanwege
“onhanteerbaar gedrag op het Hofje. Slaapt in gesloten separeer ’s nachts tot 28-8 (beleid gekopieerd
van het Hofje)”.42 Als reden is gegeven: “Gevaar automutilatie met levensbedreigende afloop”.43
Na slechts een paar uur op deze nieuwe afdeling voelde ik me opnieuw erg slecht, en ik at mierengif. Ik
was nog steeds wanhopig over het feit dat mijn leven dat zo verkeerd was gelopen. Een paar dagen later
had ik een woordenwisseling met de verpleging, en ik raakte geprikkeld en gooide een glas stuk, waarna
ik de stukken glas begon op te eten als teken van protest en wanhoop. Ik vluchtte eveneens weer in het
eten van theelepeltjes en andere objecten.
SEPTEMBER 1995
In mijn dossier van de Eikenboom staat dat ze een “neutrale benadering” kozen, hetgeen betekent dat
ze geen aandacht wilden geven aan een zogenaamde negatieve schreeuw om aandacht. Op
verschillende formulieren staat: “Is het gebeurde besproken met de patiënt en/of diens familie? : nee”.
Ook na een overdosis pillen staat er: “Voorval is niet met mevr. besproken i.v.m. afgesproken attitude
vlgs behandelplan” 44
Omdat het beleid van het Hofje was gekopieerd, was separatie nog steeds gebruikelijk. Speciale
incidenten werden geregistreerd. 45
In het zicht blijven
Ik mocht me niet buiten het zicht van de verpleging begeven. En als ik wel buiten het zicht ging, dan
riskeerde ik het “verliezen van vrijheden”, wat op 21 september 1995 gebeurde.46 Al mijn vrijheden
werden ingetrokken nadat ik buiten het zicht ging. Ik werd heel boos en ik begon met dingen te gooien,
en een mede-cliënt deed hetzelfde. Onverwacht brak er een raam, en toen probeerde ik direct om weg
te lopen. Hierna belandde ik in de separeercel.
Ik voelde me niet beter sinds ik op de afdeling voor volwassenen de Eikenboom verbleef. Ik vertoonde
nog steeds behoorlijk problematisch gedrag, wat geregistreerd werd als “incidenten”: Ik gooide een
bord kapot, brak een vaas, blokkeerde de deur, liep weg en beschadigde mezelf. De term “Dreigend
Destructief Gedrag (DDG)” werd geïntroduceerd.
OKTOBER 1995
Begin oktober 1995 staat opnieuw geregistreerd dat een injectie met antipsychotica (Cisordinol) werd
gegeven als ik orale anti-psychotische medicatie weigerde. 47
Duimletsel
Op 19 oktober 1995 beschadigde ik mijn duim door zelfbeschadiging en kon ik mijn duim niet meer
strekken. De verpleging geloofde me niet, en ook de psycholoog en de dokter die me onderzocht niet. Zij
gaven geen toestemming voor een behandeling aan mijn duim. Ze zeiden dat ik me aanstelde en dat het
aandachttrekkerij was. Samen met een mede-cliënt ontsnapte ik uit de instelling en we gingen direct
naar een ziekenhuis. In totaal ben ik die dag 3x ontsnapt (met hulp van mede-cliënten). We werden
gedwongen om 3 ziekenhuizen te verlaten, zelfs nadat er letsel was vastgesteld aan mijn duim. De
medische staf in het ziekenhuis kon me niet behandelen zonder de toestemming van de psychiater. En
de psychiater gaf geen toestemming.

42

22-08-1995 Status aantekeningen E.S (1)
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (tijdsgebonden) 22-08-1995 tot 28-08-1995
44
Incident formulier 16-09-1995
45
Gedwongen Middelen en Maatregelen: dwangmedicatie: 31-08-1995 tot 31-08-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (tijdsgebonden, 22.00-23.00) : 31-08-1995 tot 31-08-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie (continu): 21-09-1995 tot 21-09-1995
Gedwongen Middelen en Maatregelen: dwangmedicatie 09-10-1995
Incident formulier 09-10-1995 (22.45 PM): injectie met medicatie onder dwang
46
21-09-1995 Status aantekeningen E.S.
47
09-10-1995 Status aantekeningen E.S.
43

14

Persoonlijke verklaring : “16 jaar oud, depressief en gemarteld in de psychiatrie”
Strijd over het duimletsel
De psychiatrische staf geloofde niet dat ik een letsel aan mijn duim had opgelopen. Ik voelde me alsof ze
totaal niet luisterden naar wat ik ook zei. Ik heb destijds een brief weg-gesmokkeld uit de instelling, als
bewijs van deze gang van zaken: een brief van Medische Dokter V.E., aan collega, waarin hij zijn twijfels
overbrengt over of er een duimletsel is, en verzoekend om een second opinion, gedateerd 19-10-1995.
Hun ongeloof bracht mij in verwarring. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Als ik mezelf beschadigde
was dat verkeerd, maar als ik gezondheid nastreefde, dan kwam ik daardoor ook in de problemen. Ik
was verward door het feit dat ze het letsel niet geloofden, en dat ze geen toestemming gaven voor
behandeling. Ik voelde me nog steeds klem zitten in een ellendige omgeving. Ik had geen perspectief dat
het ooit nog goed zou komen. Ik was nog steeds verdrietig, verloren en suïcidaal, en mijn concept van
Jeanny was nog steeds de enige manier voor mij om troost te vinden.
Vreselijke psychotherapie sessies
Ik heb verschrikkelijke herinneringen aan de psychologen S.Y en E.S, die me probeerden te overtuigen
dat ik mijn duim best kon bewegen als ik dat wilde, en die me beschuldigden van simulatie, of dat mijn
hersenen me voor de gek hielden. Beiden drongen erop aan dat ik hardop zou zeggen dat ik mijn duim
wel kon bewegen. Dat weigerde ik. Ik werd erg boos en overstuur. Mijn duimletsel was geen inbeelding,
het was echt.
Soms begon ik echt te twijfelen aan mezelf. Daar werd ik bijna gek van, zo verwarrend als dat was. Deze
sessies met deze psychologen vallen onder de zwaarste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ze drongen
er bij mij op aan om werkelijk te gaan twijfelen aan mijn eigen waarneming. Er waren momenten dat ik
echt twijfelde aan mezelf, en ik vroeg me af of ik werkelijk gek was. “Misschien was ik wel zo gek dat ik
niet meer besefte hoe gek ik was…?”. Dat was echt een enge gedachte. Het was een worsteling.
NOVEMBER 1995
Letsel bewijzen via fysiotherapeut
Na ongeveer 3 weken (op 08-11-1995)48, met de hulp van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) lukte
het me om toestemming te krijgen om naar een fysiotherapeut te gaan. De fysiotherapeut zette
elektrodes op mijn arm. Op deze manier was er op 17 november 1995 eindelijk bewijs van mijn
duimletsel.
Geen behandeling meer voor ‘niet-levensbedreigende zelfbeschadiging’
Toen werd me medegedeeld dat de pees in mijn duim niet hersteld zou worden omdat ik steeds aan
zelfbeschadiging deed. Daarom hadden ze besloten om me niet meer te behandelen voor letsel dat niet
levensbedreigend was. Ze zeiden tegen me dat als ik mezelf een tijdje niet zou beschadigen, de
hersteloperatie overwogen zou worden. Natuurlijk overwoog ik om mezelf niet meer te beschadigen,
maar het was moeilijk, omdat ik me daar zo ellendig voelde.
Langzaam doodgaan?
Toen ze me zeiden dat ze geen behandeling meer zouden geven voor ‘niet-levensbedreigend letsel’
werd ik erg bang voor de toekomst. Ik was bang dat er een lange lijdensweg voor me lag. Halfdood en
half-levend worden gehouden (gewond en gehandicapt). Het voelde echt als een doodlopend spoor.
Alles glipte weg van me. Een deel van me dacht dat het misschien beter was als ik doodging voordat ik
dat lijden door moest maken. Het was een verwarrende tijd. Soms wist ik echt niet meer wat ik ervan
moest denken. Waren ze bezig mij richting een geslaagde suïcide te bewegen? Of wilden ze me
ongelukkig houden? Of wilden ze me een lesje leren? Dit alles gaf nog meer ellendige gevoelens. En ik
was boos op mezelf omdat ik in zo’n ellendige positie zat, en dit droeg allemaal meer en meer bij aan
mijn verlangen om mezelf wat aan te doen en zelfmoord te plegen. Dit hielp me niet.
Vasthouden aan mezelf
Ik besefte wederom dat ik trouw moest blijven aan mezelf. En vasthouden aan mezelf, en mijn verzet. In
mij huisde een klein meisje dat wist wat goed en fout was, en ik wist dat zij ernaast zaten. Zij deden me

48

08-11-1995 Status Aantekeningen E.S
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pijn. Opnieuw kwam het sterke besef dat ik me puur aan mezelf moest vasthouden. Ik kon niet toelaten
dat ze mijn ziel braken. Ik wist dat ik ze niet in mijn hoofd kon laten.
Vanwege dit alles nam ik opnieuw een overdosis pillen op 23 oktober 1995, en ik moest 1 nacht in het
ziekenhuis blijven. Het dossier zegt: “Verpleging van het ziekenhuis meldde dat de duim van Jolijn er
slapjes bijhing, maar arts heeft geen afwijking geconstateerd.” 49
Ik stopte met het uiten van pijn
Omdat ik zo’n groot meningsverschil had over of ik wel of geen letsel had, en omdat de verpleging alles
beter leek te weten dan ikzelf, besloot ik om volledig te stoppen met het uiten van pijn, zelfs toen ik
mijn broekspijp in brand had gestoken en daarbij een brandwond opliep op 26 oktober 1995. 50 Het was
me duidelijk dat wat ik zei of voelde er niet toe leek te doen. Onnodig om te zeggen dat ik me enorm
verloren, onbegrepen, bekneld, ellendig depressief en suïcidaal voelde. Ik nam opnieuw pillen.
Loslaten
Uiteindelijk heb ik een paar maanden geworsteld om erkenning te krijgen voor het letsel aan mijn duim,
totdat ik geen mogelijkheden meer had en er geen hoop meer was. En toen besefte ik dat ik het
uiteindelijk los moest laten. Het was een enorm verstorende ervaring. Ik kon er niet meer over
nadenken. Telkens als ik eraan dacht wilde ik me ontdoen van mezelf, mijn leven en alles. Ik werd heel
erg suïcidaal als ik aan mijn duim dacht. Het feit dat ik geen ‘duimpje op’ meer kon geven was erg
symbolisch.
Wat ik ook deed, het leek verkeerd te zijn. Of het nu het najagen van gezondheidsbehandeling was of
zelfbeschadiging. Het maakte geen verschil meer. Ik begreep niet wat ze van mij verwachtten. Ik zat
klem. Een “normaal leven” leek volledig buiten bereik. Ik voelde me echt alsof ik niets te verliezen had.
Contactbreuk
Toen, na nog een paar woordenwisselingen escaleerde het weer heel erg. Op 12 november 1995 liep ik
ernstig letsel op aan mijn voet door zelfbeschadiging.51 De psycholoog schrijft: “Jolijn wilde niet veel
vertellen over wat er zondag allemaal gebeurd is. Enkel dat ze zich teleurgesteld voelde. Toen ik dieper
wilde ingaan op gevoelens en verwoorden van gevoelens, zette ze het gesprek stop”. Na het gedoe over
het duimletsel wilde ik echt niet meer met haar praten, en vooral niet over gevoelens. Ik wilde alleen
nog praten met mensen waarbij er een kans was op begrip. En in mijn perspectief was er geen kans
meer op begrip van iemand van het verplegende personeel.
DECEMBER 1995
Op 7 december 1995 liep ik weg samen met enkele mede-cliënten, en ik liet mijn neus piercen. Al mijn
vrijheden werden daarna ingetrokken, maar het was het “waard”. In het algemeen zat ik gevangen op
die afdeling, in een eindeloze strijd en onenigheid. Na ongeveer 14 maanden van gedwongen opname
en onderwerping aan zoveel dwangmaatregelen leek alles hopeloos. Ik begon weer met “acting out”. Op
18 december 1995 stak ik een papier in brand in de interne telefooncel, geen schade.
Een nieuw jaar voor de boeg
Aan het eind van december 1995 was ik weer erg depressief geworden omdat er een nieuw jaar
aankwam. Ik zag geen toekomst voor me. Ik voelde me zo verschrikkelijk verloren dat ik op 27 december
1995 mezelf wederom beschadigde. Een dag later deed ik opnieuw aan zware zelfbeschadiging en
stichtte ik een brandje in de telefooncel waar ik mij had ingesloten. Wat later deed ik hetzelfde in het
toilet. Ik werd gesepareerd, met expliciete vermelding van visitatie (gedwongen onderzoek van
lichaamsholten).52
Op 28 december 1995 werd er weer een registratieformulier voor Gedwongen Middelen en
Maatregelen uitgeschreven, met separatie (variabele tijden), van 28 december 1995 tot 14 mei 1996.
49

Status aantekeningen E.S. 23-10-1995
Incident formulier 26-10-1995
Status aantekeningen E.S. 26-10-1995
51
Incident formulier 12-11-1995
Status aantekeningen E.S. 12-11-1995
52
Incident formulier 28-12-1995
50
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Reden: “Patiënte stichtte brand in de telefooncel en op toilet, na eerder op de dag te hebben geautomutileerd.”
De volgende dag op 29 december 1995 at ik opnieuw een mesje53, en nadat ik dit bekende werd ik in het
ziekenhuis opgenomen. Ze verwijderden het mesje via een gastroscopie (via een slang door mijn mond).
Een dag later werd ik ontslagen ut het ziekenhuis, en teruggebracht naar de Eikenboom.
JANUARI 1996
Op 2 januari 1996 at ik muizengif samen met een mede-cliënt/vriend. Op 5 januari 1996 beschadigde ik
mezelf fors in mijn arm, waarvoor ik chirurgie nodig had. Op dat moment hoopte ik dat ze ook mijn duim
konden maken, maar dat werd niet opgelost. Voor mij was het opnieuw erg verwarrend dat de ene pees
wel gerepareerd werd en de andere niet. Op 15 januari 1996 sneed ik mezelf behoorlijk ernstig in mijn
hals. Dit incident was traumatiserend voor een mede-cliënt die binnenkwam. Zij was erg geschokt en
overstuur. Een week later, op 28 januari 1996 nam ik pillen en op 29 januari at ik opnieuw scheermesjes.
FEBRUARI 1996
Inmiddels kon ik het niet meer aan om mezelf te zien. Mijn lichaam zat vol met littekens. Ik voelde me
alsof er geen weg terug was. Alsof het nooit meer goed zou komen. Dezelfde strijd duurde maar voort.
Ik voelde me nog steeds echt hopeloos, en ik dacht dat ik er nooit meer levend uit zou komen. Op 13
februari 1996 beschadigde ik mezelf en op 23 februari 1996 at ik een gevaarlijke metalen pin, waarvoor
ik kortstondig in het ziekenhuis verbleef.
Mijn verjaardag kwam er weer aan. Ik zou 18 worden. Op 26 februari 1996, de dag voor mijn verjaardag,
beschadigde ik mezelf weer ernstig. De dag daarna, opnieuw “acting out”, waarbij ik de brandslang
gebruikte om de afdeling nat te sproeien. Sommige verpleegkundigen werden nat (geen schade). Ik
werd naderhand gesepareerd.
MAART 1996
In maart 1996 werden de fysieke worstelingen rond gedwongen visitaties (lichaamsholten-onderzoeken)
steeds ruwer.54 Ik deed nog steeds schadelijke dingen voor mezelf, en ik was weer begonnen met het
inslikken van theelepels. Het eten van voorwerpen werd ook gezien als ‘niet-levensbedreigend’ (tenzij er
andere tekenen zouden zijn, zoals shock). Ik slikte alle theelepeltjes in die ik kon vinden (50).
Separatie was nog steeds gebruikelijk. In het Verpleegkundig plan55 staat:
 “Separatie met minimaal 4 personen (minimum 1 vrouw)”
 “Bij niet in het zicht liggen haar dit verzoeken, zo niet, dan gaat het matras uit de separeer voor
de hele nacht.”
 “De scheurjurk wordt alleen verwijderd als ze deze gebruikt om te stranguleren, ze krijgt dan een
nieuwe. Gebeurt dit dan weer dan volgt fixatie in pols/enkelbanden, Zweedse band met behoud
van separeerjurk evt. een hele. Komt ze hier dan uit, dan wordt mw. naakt gesepareerd.”
 “Bij weigering Orap, Cisordinol Acutard spuiten i.v.m. gevaar-criteria. Wel attentie voor
minimaal 3 dagen tussen 2 spuiten!”
Er leek geen einde te komen aan de negatieve spiraal waar ik mij in bevond. Op 20 maart 1996
beschadigde ik mezelf opnieuw in de separeercel. Daarna namen de gedwongen visitaties toe. 56 Parallel
daaraan werd mijn gedrag ook steeds destructiever, zowel naar mezelf als naar materialen.
Op 29 maart 1996 was er weer een behandelplanbespreking. De evaluatie van de behandeling tot zover
wordt beschreven in het dossier: “Onze neutrale afdelings-attitude/beleid heeft tot dusverre nog niet
geresulteerd in een significante afname van bovenstaande incidenten. (…) het lijkt moeilijk voor haar om
de hechting die ontstaat te accepteren.” 57 In mijn beleving ontstond er helemaal geen hechting. Er
ontstond afstand.
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Incident formulier 29-12-1995
Incident formulier 08-03-1996
55
Verpleegkundig plan 4A De Eikenboom - Pagina 2 19/03
56
Incident formulier 25-03-1996
57
29-03-1996 Staat van uitvoering behandelplan
54
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In het behandelplan was ook weer een separeer-beleid58 opgenomen, voor situaties van “Dreigend
Destructief Gedrag” (ter voorkoming van zelfbeschadiging of acting-out).
Dit is een weergave van mijn individueel separeerbeleid, bijlage van behandelplan 29 maart 1996:

Alles verboden
In dit separeerbeleid werd ook muziek, lezen en schrijven in de separeercel verboden. Ook “gesprekken”
waren niet toegestaan, maar ze wezen wel een woordvoerder toe om met mij te communiceren.
Op dit punt voelde ik me echt behandeld als een crimineel. In feite wezen ze mijn gedrag enkel af, en
hielpen ze me niet. Ik werd enkel gestraft.
Inmiddels had ik mijn eigen grenzen bereikt. Ik had geen slechte bedoelingen, maar ik vond het allemaal
zo oneerlijk. “Zij hielden geen rekening met mijn grenzen, dus waarom zou ik hun regels dan wel
respecteren”. Ik beschadigde vaker materialen (“acting out”), en tijdens fysieke worstelingen werd ik
ook wilder en minder voorzichtig.
58

Individueel Separeerbeleid – Bijlage bij behandelplan 29-03-1996
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APRIL 1996
Op 1 april 1996 werd ik wederom gesepareerd met dwang. Deze keer trapte ik wild in de lucht tijdens de
worsteling en ik schopte een verpleegkundige tussen zijn benen (niet op volle kracht, want ik wist wat ik
deed, het was meer symbolisch). Mijn verzet werd beschouwd als onacceptabel gedrag, en “het incident
zal besproken worden met de psychiater”.59 Dit was de eerste keer, na anderhalf jaar van vernederingen
door hen, dat ik mijn toevlucht nam tot ‘geweld naar anderen’ om mezelf te verdedigen.
Op 4 april 1996 werd de rechterlijke machtiging (RM) verlengd voor een heel jaar, van 25 april 1996 tot
25 april 1997.
Op dat moment voelde ik me zo verdrietig, dat ik een gevaarlijk soort onverschilligheid begon te voelen.
In mijn dagboek schreef ik dat ik mezelf niet eens meer wilde beschadigen, maar dat ‘het beter zou zijn
als ik zou slagen in zelfmoord’. Op 15 april 1996 begon ik te zoeken naar de contactgegevens van de
Nederlandse Vereniging voor Euthanasie, die ik vond op 20 april 1996. Op 19 april 1996 beschadigde ik
mezelf, en op 22 april 1996 brak ik een glas tijdens “acting out” (ik moest het glas betalen).
Op 28 april 1996 escaleerde de situatie wederom volledig. Ik wed gesepareerd met veel geweld en
verzet. 3 verpleegkundigen claimen dat ze gewond zijn geraakt: “Bijt in vinger, slaat en schopt”. Daarna,
in de separeer probeerde ik mezelf te stranguleren met mijn ondergoed. Het incidentformulier van 28
april 1996 beschrijft nadat de strangulatie-poging is opgemerkt: “Daar wij de situatie nog niet veilig
achtten, besloten we assistentie in te roepen van een andere afdeling. Mevr. medegedeeld dat wij hierop
zouden wachten. Na 5 minuten binnengegaan en slip doorgeknipt en verwijderd (met in totaal 3
mannelijke verpleegkundigen en 2 vrouwelijke verpleegkundigen). Mevr. zag inmiddels cyanotisch.” 60
MEI 1996
Weglopen: poging mislukt
Op 30 april 1996 liep ik weer weg. Dit keer zag ik het als mijn laatste kans op vrijheid, en ik was
vastberaden om zover mogelijk weg te gaan als ik kon, en weg te blijven. De volgende dag was ik in
Maastricht, met de bedoeling om naar België te gaan. De politie hield me tegen, en nam me mee naar
het politiebureau. Ik legde uit dat ik niet terug wilde naar de instelling. Ze pleegden een telefoontje en
vertelden me dat een verpleegkundige me op zou komen halen. Ik moest wachten in een politiecel. Daar
beschadigde ik mezelf ernstig, en na ziekenhuisbehandeling werd ik teruggebracht naar het
Psychiatrisch Ziekenhuis in V.
Voor het transport terug naar V. werd ik vastgebonden op een ambulance-stretcher, met mijn gezicht
naar beneden vanwege mijn verzet. Tijdens de rit werd ik geïnjecteerd met kalmeringsmiddelen
(maximale dosis), maar ik bleef me hoe dan ook verzetten tegen alles. De ambulance-medewerkers
zaten bovenop me om me in bedwang te houden. Het was een heftig en onmogelijk gevecht. Ik kwam
terug op de afdeling op 1 mei 1996 om 16.40, nog steeds vastgebonden, gezicht naar de grond, vol
verzet. Een paar uur later hielpen een aantal mede-cliënten me om opnieuw te ontsnappen.
Weglopen: een emanciperende ervaring
Dus, op diezelfde dag op 1 mei 1996 liep ik weer weg. Ditmaal ging ik naar Duitsland. Ik verbleef 3
nachten buiten, in Nijmegen, Kleef (D) en Krefeld (D). Ik voelde me ontzettend goed toen ik buiten was.
Het was zoveel beter dan opgesloten zitten. Ik voelde me sterk en trots op mezelf. Ik wilde slagen in het
wegblijven van de instelling. Ik dacht zelfs dat ik het misschien wel zou kunnen gaan redden in mijn
eentje. Ik voelde dat ik mogelijk een weg had gevonden om verder te gaan. Ik had weer perspectief en
hoop. Ik merkte dat de slechte momenten erg snel verdwijnen als je in de samenleving bent. Ik had een
doel. Ik leerde heel erg veel van deze wegloop-ervaring. In mijn dagboek schrijf ik: “Ik ben een
voorstander van wegloop-therapie”. Ik voelde me echt goed over mezelf en mijn vrijheid.
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Daarna, op 4 mei 1996 was mijn geld op, en ik voelde me ziek. Het was koud, het regende, en ik begon
bang te worden. Uiteindelijk heb ik mijn moeder gebeld, die me helemaal in Duitsland kwam ophalen. Ik
bleef maar aandringen om een omweg te maken via België, omdat ik daar een bepaald gebied wilde
zien. Mijn moeder reed erheen, en daarna was ze wettelijk verplicht om mij terug te brengen naar de
psychiatrische instelling.
Terug in de strijd
De volgende dag, weer op de afdeling voelde ik me opnieuw vreselijk. Het was loodzwaar om opnieuw
gevangen te zijn. Mijn vrijheden waren ingetrokken. En nadat ik van de vrijheid had geproefd kon ik er
niet meer tegen. Ik besefte me onmiddellijk dat ik hier weg moest zien te komen. Hoe dan ook. Op 5 mei
1996 probeerde ik opnieuw weg te lopen. Ik werd gepakt, gesepareerd, inclusief gedwongen visitatie.
Vervolgens verwondde ik mezelf in de separeercel.61 De volgende dag begon ik weer met “acting out”.
Op 6 mei 1996 liet ik het brandalarm afgaan en ik gooide 5 borden stuk, met een aantal uren separatie
tot gevolg.
Proberen te ontsnappen
Op 7 mei 1996 had ik uitgevonden hoe ik de sloten kon demonteren met bestek en andere voorwerpen.
Opnieuw ondernam ik diverse pogingen om te ontsnappen. Diverse sloten waren beschadigd en
moesten gerepareerd worden, en al mijn vrijheden werden beperkt. Ik moest binnen blijven onder
toezicht tot nader order.
Afschuwelijke lichaamsonderzoeken
Op 12 mei 1996 escaleerde de situatie opnieuw. Ik was “acting-out”, samen met een paar andere
cliënten. We maakten er een rotzooi van. Ik nam de brandslang om de afdeling nat te spuiten. Ik werd
gesepareerd met veel overmacht en visitatie. In de separeercel probeerde ik mezelf te stranguleren, en
opnieuw werd er een visitatie uitgevoerd. Uiteindelijk had ik die nacht 4 visitaties, en de dokter sneed
haar vinger terwijl ze in mijn intieme delen zat. 62 Ik vond het afschuwelijk dat het bloed van de dokter in
me kon zitten. De dokter werd beschouwd als het slachtoffer. 63 En ik werd vernederd achtergelaten in
de separeercel. Die nacht in de separeer deed ik vele strangulatie-pogingen, en ik maakte alles kapot
(matrassen, dekens, de separeerjurk), wat leidde tot meer incident-formulieren en schademeldingsformulieren.
Ernstige actie
Ik werd zo wanhopig, dat ik twee dagen later, op 14 mei 1996 een vuur aanstak in de wasruimte waar ik
me had ingesloten. Ik had alle deuren van de wasruimte geblokkeerd, en had het wasgoed (van de
instelling) aangestoken. De verpleging en de brandweer kregen me er uiteindelijk uit. Er was significante
schade. De verpleging zei dat het onacceptabel en crimineel was om brand te stichten, en als
consequentie werd ik 10 hele dagen gesepareerd. Een registratieformulier Gedwongen Middelen en
Maatregelen werd uitgegeven zonder einddatum.64 Uiteindelijk werd de einddatum op eenzelfde
formulier geregistreerd als 1 juli 1996 “vanwege overplaatsing naar een ander psychiatrisch ziekenhuis”.
In de separeercel ging ik door met alles kapot te scheuren, en probeerde mezelf te stranguleren,
opnieuw leidend tot meer schademeldings- en incident-formulieren (14,15,16,18 mei 1996)
Naakt in een lege cel
Op 20 mei 1996 in de nacht, escaleerde het weer volledig. In de separeercel deed ik 5 strangulatiepogingen (om 21.30, 23.00, 0.00, 0.45 en 1.20). Toen werd alles verwijderd uit de separeercel en zat ik
daar naakt in een lege cel. Op 25 mei 1996 was het dezelfde strijd van separatie, visitatie, poging tot
strangulatie, en verwijdering van alles in de cel. Op 27 mei 1996 beschadigde ik enkel de materialen in
de cel, en niet mezelf. En uiteindelijk werd ik weer een klein beetje kalmer en mocht ik weer op de
afdeling komen.
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Incident formulier 05-05-1996
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ARBO formulier 12-05-1996
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Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie en dwangmedicatie (continu) : 14-05-1996- geen einddatum
Gedwongen Middelen en Maatregelen: separatie en dwangmedicatie (continu) van 14-05-1996 tot 01-07-1996
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JUNI 1996
In juni 1996 werd ik nog steeds elke nacht gesepareerd, inclusief gedwongen visitaties. Ik was nog
steeds wanhopig. Op 1 juni 1996 beschadigde ik mezelf in mijn hals in de separeercel, en ik werd per
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De volgende dag bleef ik onrustig met “acting out”. Op 5 juni
1996 liep ik opnieuw weg, maar ik had nog steeds geen plek om naartoe te gaan. Ik ging naar mijn
moeders huis en werd daarna teruggebracht naar de instelling.
Op 7 juni 1996 was er een volgende behandelplanbespreking. Het voorgaande behandelplan (van maart
1996) werd aangehouden, inclusief het separeerbeleid. Uit totale onverschilligheid heb ik dit
ondertekend om “goede wil” te tonen. Ik voelde me nog steeds miserabel. Het veranderde niets.
Op 8 juni 1996 beschadigde ik mezelf tweemaal. Tijdens de worsteling op weg naar de separeercel had
ik nog steeds een open wond (medische behandeling vond doorgaans plaats in de separeercel). Een
verpleegkundige had een blaar, die openging, resulterend in contact van lichaamsvocht. De
verpleegkundige werd beschouwd als het slachtoffer, 65 en mij werd gezegd dat mijn wond waarschijnlijk
al wel schoon was door het bloeden.
Een eindeloze kettingreactie
De situatie veranderde niet. Het bleef een keten van escalaties en incidenten. Een keten van separatie,
visitatie en dwangmedicatie. In juni 1996 deed ik nog regelmatig aan zelfbeschadiging en soms maakte
ik een rotzooi, zoals toen ik het brandalarm liet afgaan en verschillende keren de brandslang heb
aangezet, soms stiekem, soms openlijk. Het voelde alsof ik niets te verliezen had, en het was een vorm
van protest. Sommige mensen zeiden dat “acting-out” beter was dan zelfbeschadiging.
Niet verwachten te overleven
Na alles wat ik had doorgemaakt dacht ik dat ik er nooit meer uit zou komen, alleen dood. Ik had geen
ander perspectief. Ik zag geen uitweg. En de veronderstelling was dat ik niet oud zou worden. Ik had
zo’n ruw leven, en het leek behoorlijk logisch dat ik op een bepaald moment zou overlijden aan
zelfbeschadiging. Ik had geen hoop. En omdat de strijd alsmaar bleef doorgaan, had eigenlijk niemand
meer hoop.
In plaats van hoop was er enkel angst. Het was een situatie van wederzijdse paniek.
Ongeluk: gebroken achillespees
Op 16 juni 1996 brak ik per ongeluk mijn achillespees bij een potje voetballen in de binnentuin. De
verpleegkundigen stelden hun diagnose als “er zijn geen botten gebroken, dus het zal wel gekneusd
zijn”. Zij drongen erop aan dat ik zou lopen, maar dat kon ik niet. De dokter kwam en gaf me een
drukverband, wat ik er daarna meteen weer vanaf haalde, want dat deed vreselijke pijn. Opnieuw waren
er een paar verpleegkundigen die me beschuldigden van het simuleren van “erg raar en
ongeloofwaardig letsel”. De volgende dag, op 17 juni 1996 kreeg ik een verwijzing voor fysiotherapie,
waar ik op 18 juni 1996 heen ging. De fysiotherapeut verwees me naar het ziekenhuis. Op 19 juni 1996
kreeg ik toestemming om naar het ziekenhuis te gaan, waar ze vaststelden dat ik een zwaar letsel had:
een gebroken achillespees. Op 21 juni 1996 werd ik geopereerd, en op 22 juni 1996 was ik terug op de
afdeling.
Afdeling sluit per 1 augustus 1996
We kregen het bericht dat de afdeling de Eikenboom gesloten zou worden per 1 augustus 1996,
vanwege een meningsverschil tussen de verpleging van de Eikenboom en het bestuur van de instelling
over bepaalde behandelingen die plaatsvonden bij de Eikenboom. Dit leidde tot een groot conflict in de
organisatie, en de afdeling zou opgeheven worden.
Ik zou naar een onbekende plek gaan, en dat vond ik erg eng. Ik dacht dat het alleen maar erger kon
worden. De afdeling werd leeggemaakt, en iedereen moest ergens anders heen vanwege de sluiting. De
stemming was terneergeslagen. Opnieuw beschadigde ik mezelf en deed een zelfmoordpoging door
brand te stichten in het toilet waar ik mezelf had ingesloten.
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Separeer-programma
Vanaf 23 juni 1996 werd ik weer in een separeer-programma geplaatst vanwege het brand-incident en
de algehele “chaos” vanwege de sluiting. In die week had ik ook een intakegesprek met de mensen van
De Hop (een afdeling voor intensieve psychiatrische behandeling in E.) Er werd besloten dat ik
overgeplaatst zou worden naar het Psychiatrisch Ziekenhuis de Heuvelvelden in E op 1 juli 1996. Dit
bracht tegelijkertijd hoop en vrees voor mij.

5. Overplaatsing naar intensive-care psychiatrie: De Hop – Psychiatrisch
Ziekenhuis de Heuvelvelden in E.
JULI 1996
Op 1 juli 1996 werd ik overgeplaatst naar een afdeling genaamd: De Hop, een afdeling voor intensieve
psychiatrische zorg in Psychiatrisch Ziekenhuis de Heuvelvelden in E. Dit zou aanvankelijk een tijdelijke
plaatsing zijn, waarna ik terug zou moeten naar Psychiatrisch Ziekenhuis de Burg in V. Gelukkig ben ik
nooit teruggestuurd.
Bij de Hop begon mijn herstelproces.
In het begin van mijn verblijf op de Hop ging ik door met hetzelfde gedrag, en ik nam een overdosis
pillen (Paracetamol). Ik lag in het ziekenhuis van 5 tot 8 juli 1996. Maar al in de eerste week kwam ik
erachter dat het hier anders was. Verpleegkundigen van de nieuwe afdeling (de Hop) zaten in die week
bij mijn bed in het ziekenhuis. Ze moesten toezicht op me houden, maar ze probeerden ook aardig te
zijn. Ze praatten met me, stelden zichzelf voor, en de afdeling. Door die kleine gebaren spraken ze een
ander deel van mij aan. Een deel van het leven dat ik allang niet meer beleefd had. Ik ervoer menselijk
contact. Zij waren daar niet enkel voor de repressie. Iets was er anders.
Menselijkheid
Op deze afdeling werd ik benaderd met meer respect, meer gelijkwaardigheid en de regels waren
aanzienlijk eerlijker. Daardoor voelde het alsof de verpleging niet mijn vijanden waren, maar ze
probeerden me oprecht te helpen. Ze hadden over het algemeen de tijd voor me, en ze waren best
redelijk. Dat betekende een grote verandering voor mij. De mensen van de Hop waren meer als
“mensen”. Ik denk dat dat het enige was dat ik echt nodig had. Ik kon menselijkheid in ze herkennen, ik
kon een verbinding maken, en dat gaf me het gevoel zelf ook weer mens te zijn (Ubuntu zoals ze in ZuidAfrika zeggen). Het was heel erg belangrijk voor me om een verbinding te kunnen maken met de wereld
om mij heen. Ik voelde me alsof ik deze mensen wel kon begrijpen, zo anders dan wat er gebeurde in de
andere instelling in V. gedurende 2 jaar.
AUGUSTUS 1996
“Een normaal leven”
Op 9 augustus 1996 ging ik naar de film met een verpleegkundige. Niet met een groep, maar enkel de
verpleegkundige en ik. Hij zei “dan ziet niemand waar je vandaan komt, en dan doen we gewoon alsof
we gewoon vrienden zijn”. Dat was een wonderbaarlijke ervaring. Voor de eerste keer sinds zo’n lange
tijd voelde ik me als een “normaal persoon in een normaal leven”. Dat gaf me een nieuw perspectief. Ik
herinner me ook nog heel goed dat ik voor een rek vol met snoep stond, na ongeveer 2 jaar opsluiting.
Het zien van al dat snoep bracht een heel blij gevoel bij me terug dat ik al heel lang kwijt was geweest.
Geen separeer-programma’s meer
Ik had niet langer een separeer-programma. En ik begon langzaam te veranderen. Ik vond steeds meer
positieve dingen om mezelf mee bezig te houden. Soms had ik nog wel momenten van zelfbeschadiging,
maar dat werd steeds minder. Ik mocht naar buiten. Eerst had ik geen idee waar ik dan heen zou
moeten gaan, maar toen ontmoette ik een paar leuke mensen, die mijn vrienden werden. We hadden
lol samen. Ik begon mijn leven terug te krijgen. En langzaam verschoof mijn aandacht van
zelfbeschadiging naar mijn nieuwe sociale leven.
Ik was niet meer verwikkeld in een voortdurende strijd. Deze verpleegkundigen toonden veel begrip, en
ik kon zelfs zinnige gesprekken met ze voeren. Zelfs over gevoelens.
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SEPTEMBER 1996
Op 9 september 1996 werd ik geopereerd voor de verwijdering van de theelepeltjes en andere
voorwerpen die ik maanden eerder had ingeslikt toen ik nog opgesloten was in de andere instelling in V.
Ik lag 8 dagen in het ziekenhuis en op 17 september 1996 werd ik ontslagen en ging ik weer naar de
Hop. Ik ben niet meer begonnen met het inslikken van voorwerpen. Ik had daar geen reden meer voor.
NOVEMBER 1996
Op 14 november 1996 werd ik geopereerd aan mijn duim. Dat was heel erg belangrijk voor me. Het
werd eindelijk opgelost na meer dan een jaar. Ik voelde me hierdoor steeds beter.
Wonderbaarlijke genezing
In november 1996 bracht ik meer en meer tijd door met mijn nieuwe vrienden. We luisterden naar
muziek, we lachten, we aten snoepjes, lieten onszelf er cool uitzien, en we speelden gitaar. Het was echt
leuk. Ik hield ervan. Toen wees de psychiater mij erop dat er iets opmerkelijks veranderd was: Er waren
geen incident-formulieren of schademeldings-formulieren meer uitgegeven. En er was ook geen
zelfmoordpoging of zelfbeschadiging meer voorgekomen. Ik besefte dat hij gelijk had. Op de een of
andere manier had ik geen behoefte meer om mezelf wat aan te doen.
Ik was niet langer aan het vechten tegen mijn leven, en ik was voortaan op zoek naar leuke dingen om
mijn leven plezierig te maken. Ik was eigenlijk mijn depressieve gevoelens gewoon “vergeten”, omdat ik
het te druk had met leuke dingen. Het voelde als een soort wonderbaarlijke genezing.
DECEMBER 1996
In december 1996 schreef ik voor de laatste keer in mijn dagboek. Ik had het concept van Jeanny niet
langer nodig in mijn leven. Opeens leek het zo zinloos om zoveel tijd in eenzaamheid te besteden aan
schrijven, terwijl ik ook naar buiten kon gaan en lol kon hebben met echte vrienden.
1997
In maart 1997 vroeg ik om toestemming om op mezelf te gaan wonen in een klein verlaten huisje op het
terrein van de instelling. Dit werd geweigerd. Wat later in 1997 maakte ik bezwaar tegen de rechterlijke
machtiging en was ik niet langer wettelijk verplicht om in de instelling te verblijven. Op 27 mei 1997
besloot ik om te vertrekken uit de instelling.66 Helaas werd deze keuze niet gesteund door de psychiater,
wat betekende dat ik geen nazorg of ondersteuning kreeg toen ik vertrok. Ik was aangewezen op mezelf.
En ondanks dat ik geen plek had om heen te gaan, ging ik toch.
Voor meer informatie over mijn herstelproces buiten de psychiatrie, zie het bijgevoegde artikel in Bijlage
1: “Mijn vrijheid om weg te lopen van de gedwongen psychiatrie”, dat tevens in het Engels gepubliceerd
is in FEANTSA magazine “Homeless in Europe” – zomer 2013.67

6. Informele conclusie
Ik heb een afschuwelijke periode overleefd toen ik werd onderworpen aan gedwongen psychiatrische
behandeling, en ik heb het enkel overleefd vanwege respect, en niet vanwege de toepassing van
gedwongen psychiatrische interventies.
De eenzame opsluiting, de fixatie, dwangmedicatie en de gedwongen visitaties maakten dat ik me enkel
ellendiger ging voelen, en meer suïcidaal. Dit heeft me bijna mijn leven gekost. Ik ben beschadigd door
de gedwongen psychiatrische interventies op een manier die niemand mee zou moeten maken. Het is
niet juist. Het is onrecht.
De psychiatrische verpleging had kunnen weten dat deze gedwongen psychiatrische interventies
schadelijk waren. Dat zou gewoon gezond verstand zijn. Praktijken zoals eenzame opsluiting en
gedwongen visitaties zijn onmiskenbaar zeer schadelijk. Bovendien protesteerde ik luid. En daarbovenop
laat de behandeling bij de Hop in 1996 zien dat een andere benadering gebaseerd op contact,
waardigheid en steun mogelijk was, waarmee er een einde kwam aan de voortdurende strijd. Dit
66
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27-05-1997 De Heuvelvelden – ontslagformulier
pagina 14-17 magazine Homeless in Europe, van FEANTSA www.feantsa.org/spip.php?article1813&lang=en
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betekent dat gedwongen psychiatrische interventies bewezen overbodig zijn wanneer goede zorg
beschikbaar is. Ik besefte me dat ik 2 jaar lang mishandeling heb moeten verduren, terwijl kwalitatieve
geestelijke gezondheidszorg mogelijk was geweest.
Gedwongen psychiatrische interventies resulteren in trauma en lijden, en dat dit onder de noemer
“zorg voor de geestelijke gezondheid” wordt geschaard, en dat deze interventies worden beschouwd als
“heilzaam”, “voor iemands eigen bestwil”, en dat ze als “legaal” worden beschouwd onder de
Nederlandse wetgeving is buitengewoon pijnlijk. Gedwongen psychiatrische interventies zijn geen zorg,
maar resulteren enkel in lijden. Het is een vorm van mishandeling en marteling. Dit grote onrecht dient
opgelost te worden.

7. Zoektocht naar recht
Toen ik opgenomen was, lukte het me niet om toegang tot de rechtsspraak te vinden, aangezien ik de
instelling niet mocht verlaten, en omdat de autoriteiten niet reageerden op mijn klachten, verzet en
protest, hetgeen vaak foutief geïnterpreteerd werd als zogenaamde symptomen van een psychiatrische
stoornis.
Toen ik dakloos was, lukte het me ook niet om enige juridische ondersteuning te vinden voor het
indienen van klachten tegen de gedwongen psychiatrische behandeling, met redenen zoals: geen adres
voor formele communicatie, ongeloof, vooroordelen tegen dakloze personen met psychosociale
problemen zoals “inadequaat beoordelingsvermogen”, en het argument dat er “te weinig kans op
succes” zou zijn in een rechtszaak.
Advocaat
In 2002, toen ik aan mijn Hbo-opleiding Milieugerichte Materiaaltechnologie was begonnen, vond ik
eindelijk een advocaat die bereid was om me bij te staan in mijn zaak. Ik vroeg hem of we de wet
konden veranderen, maar de advocaat zei dat dit politieke acties vergt. Dit bracht me tot de oprichting
van een protestgroep: Actiegroep tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights. De advocaat en ik
gingen naar de klachtencommissie van de instelling, maar die verklaarde de klachten ongegrond. We
zouden verder gaan met procedures (civiel, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk). Helaas bleek in 2008 dat
mijn advocaat een zeer ernstige ziekte bleek te hebben, en daarom was hij niet in staat om mij nog
verder te assisteren. Ik probeerde om een andere advocaat te vinden, maar dat lukte niet. Zelfs
professionele advocaten zelf konden me niet adviseren waar ik juridische ondersteuning zou kunnen
vinden. Sindsdien zat ik zonder juridische steun.
Het rechtssysteem in Nederland blijkt grotendeels ontoegankelijk voor klachten over de psychiatrie.68
Een apart overzicht van 10 pagina’s is beschikbaar op verzoek 69, met een lange lijst van e-mails en
brieven die ik heb verzonden tussen 2002 en 2010 in mijn zoektocht naar recht. Deze lijst omvat
communicaties met talloze advocaten, de klachtencommissie van de instelling in V., de Nationale
Ombudsman, medewerkers van verschillende ministeries, publicaties, en ook een aantal communicaties
tussen 2008 en 2010 over een “aanbod voor genoegdoening” door de instelling in V., wat gevolgd werd
door hun afwijzing voor bemiddeling in deze zaak.
Protest tegen separatie en dwang: Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / stichting Mind Rights
Om de voortdurende mensenrechtenschendingen in de GGZ tot een halt te roepen heb ik in 2003 een
protestgroep opgericht, genaamd Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!. In 2006 groeide dit initiatief uit
tot een officiële stichting: Mind Rights, een Nederlandse non-profit organisatie tegen gedwongen
psychiatrische interventies. De getuigenissen van cliënten, overlevenden en naasten, en de nationale
statistiek illustreren dat gedwongen psychiatrische interventies nog steeds op grote schaal voorkomen
in Nederland70, resulterend in dezelfde mensenrechtenschendingen als die ik heb moeten verduren
tussen 1994 en 1996. Zie ook Hoofdstuk 8. Reflectie.
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Gebaseerd op verklaringen ontvangen door Stichting Mind Rights www.mindrights.nl
Voor informatie: contacteer de auteur, Jolijn Santegoeds, e-mail tekeertegendeisoleer@hotmail.com
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Rapport: Torture and ill-treatment in mental health care in the Netherlands, 2013, van Stichting Mind Rights
voor het VN-Comité tegen Marteling (CAT Committee)
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NLD/INT_CAT_NGO_NLD_12840_E.pdf
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Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of Vernederende Behandeling
of Bestraffing
Sinds 1994 heb ik talloze pogingen ondernomen om recht te vinden, inclusief door campagnes met
Stichting Mind Rights. Uiteindelijk heb ik in 2010 mijn klachten over mensenrechtenschendingen
neergelegd bij de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of Onterende
Behandeling of Bestraffing71, die in oktober 2013 op mijn zaak inging72, samen met de Speciale VNRapporteur inzake het Recht van Iedereen op het Genot van de Hoogst Haalbare Standaard van Fysieke
en Geestelijke Gezondheid.73
De erkenning van het belang van deze klachten door deze Speciale VN-Rapporteurs vormt een grote
morele steun voor mij en andere slachtoffers van gedwongen psychiatrische interventies in Nederland.
Helaas, en schokkend genoeg, werd zelfs het verzoek van de Speciale VN-Rapporteurs aan de
Nederlandse Staat om deze zaak te onderzoeken afgewezen door de Nederlandse Staat in december
2013.74

8. Reflectie
Ik heb de meest afschuwelijk tijd uit mijn leven overleefd, enkel vanwege respect, en niet vanwege de
toepassing van gedwongen psychiatrische interventies. Het was duidelijk dat ik de gedwongen
psychiatrische interventies beleefde als wrede, inhumane en vernederende behandeling en bestraffing.
Hierdoor voelde ik me miserabel en toenemend suïcidaal, en dat hielp me geenszins. Dit was zeker geen
“zorg”.
Inmiddels ben ik deskundig door mijn ervaringen met gedwongen psychiatrische interventies, en voer ik
acties hiertegen met Stichting Mind Rights en als medevoorzitter van het World Network of Users and
Survivors of Psychiatry (WNUSP) en als bestuurslid van het European Network of (Ex) Users and Survivors
of Psychiatry (ENUSP).
De onderstaande verklaring is tevens gesteund door het World Network of Users and Survivors of
Psychiatry (WNUSP) en het European Network of (Ex) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP).
Gedwongen psychiatrische interventies zijn geen zorg
Zorg behoort te leiden tot een verbetering van welzijn en herstel. Welzijn - of geestelijke gezondheid- is
een zeer persoonlijke intrinsieke waarde, die niet onder dwang geproduceerd kan worden. Voor elkaar
zorgen is een van de mooiste dingen die mensen elkaar onderling te bieden hebben. In schril contrast
daarmee staan gedwongen psychiatrische interventies, die enorm traumatiserend zijn, en resulteren in
lijden en meer psychosociale problemen. Dat maakt de situatie erger, en behoort tot de meest vreselijke
dingen die mensen elkaar aan kunnen doen. Er is een groot verschil tussen gedwongen interventies en
zorg. Dwang en zorg zijn elkaars tegenovergestelde.
Gedwongen psychiatrische interventies maken zorg onmogelijk
Gedwongen psychiatrische interventies zijn contraproductief voor geestelijke gezondheid en zorg, en
betekenen een “contactbreuk”. Aan de ene kant door de verpleging die stopt met pogingen om te
communiceren of ondersteuning te bieden, en die hun toevlucht nemen tot gedwongen interventies.
Aan de andere kant door de onderworpen persoon, vanwege gevoelens van onbegrip en trauma,
hetgeen zinvol contact ondermijnt. Het is duidelijk dat goed contact en communicatie nodig zijn voor
goede geestelijke gezondheidszorg. Het einde van communicatie, zoals gebeurt door gedwongen
psychiatrische interventies is een bijzonder schadelijke praktijk, waardoor betekenisvol contact, en
daarmee geestelijke gezondheidszorg op zichzelf onmogelijk wordt.
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Het Nederlands Koninkrijk heeft het VN-Verdrag tegen Marteling (CAT) in 1988 geratificeerd, OPCAT in 2010.
Communicatie aan de Nederlandse Staat door de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede,
Inhumane of Onterende Behandeling of Bestraffing en de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op
het Genot van de Hoogst Haalbare Standaard van Fysieke en Geestelijke Gezondheid, okt 2013: AL Health (2002-7)
G/SO 214 (53-24) NLD 2/2013, https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Netherlands_08.10.13_(2.2013).pdf
73
Het Nederlands Koninkrijk heeft het Internationaal Convenant inzake Sociale Economische en Culturele rechten
(ICESCR) geratificeerd in 1978
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Antwoord van de Nederlandse Staat d.d. december 2013 : NV: GEV-PA 370/2013 ,
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Netherlands_05.12.13_(2.2013).pdf
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Gedwongen psychiatrische interventies leiden niet tot veiligheid
Door lijden, toenemende psychosociale problemen, en een gebrek aan enige ondersteuning voor
herstel, nemen de risico’s op escalatie toe, en dit kan zelfs uitmonden in een eindeloze spiraal van strijd
en escalaties, zoals mijn ervaringen laten zien. Het gebruikelijke argument “ter bescherming tegen
(ernstige) schade of gevaar voor de persoon of anderen” is niet gebaseerd op feitelijk bewijs dat deze
stelling onderbouwd. Gedwongen psychiatrische interventies leiden niet tot meer veiligheid, maar
leiden tot meer crises, en vervolgens tot meer risico op escalatie.
Gedwongen psychiatrische interventies indiceren een tekortkoming in de geestelijke gezondheidszorg
Gedwongen psychiatrische interventies zijn meer een mechanisme voor (een poging tot) sociale
controle, ingebed in een onderontwikkeld en structureel verwaarloosd (en politiek misbruikt) systeem
voor geestelijke gezondheidszorg dat voortbouwt op de verschrikkelijke overblijfselen van het verleden,
in plaats van dat het voortbouwt op vaardigheden om geestelijke gezondheid en welzijn te
ondersteunen. Desalniettemin, echte geestelijke gezondheidszorg is mogelijk wanneer men zich
hiervoor inspant.
Gedwongen psychiatrische interventies zijn geen oplossing, maar een probleem voor geestelijke
gezondheidszorg
Het doel van geestelijke gezondheidszorg is om geestelijke gezondheid te verbeteren en herstel te
ondersteunen. Gedwongen psychiatrische interventies zijn het tegenovergestelde, en kunnen niet
worden geassocieerd met geestelijke gezondheidszorg. Gedwongen psychiatrische interventies zijn
marteling en mishandeling, en dienen afgeschaft te worden.
Een wereld van mogelijkheden tussen “laatste redmiddel” en “geen zorg”
Veel personen, inclusief veel Staten, komen niet verder dan een zeer beperkte ‘zwart-wit’-benadering
ten aanzien van psychosociale crisissituaties, met enkel twee mogelijkheden: ofwel gedwongen
behandeling (marteling), ofwel niets doen (verwaarlozing). Dit is simpelweg geen volledig beeld. Tussen
deze twee extremiteiten ligt nog een grotendeels onontdekte wereld van mogelijkheden voor echte
ondersteuning en echte geestelijke gezondheidszorg in psychosociale crisissituaties, met aspecten als:
vreedzame de-escalatie, crisispreventie in het vroegst mogelijke stadium, focus op contact en openheid
in plaats van onderdrukking, opbouwen van vertrouwen en bieden van echte ondersteuning in acute
crisissituaties.75, 76
Echte ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg is noodzakelijk en urgent
Helaas wordt de echte ontwikkeling van goede zorgpraktijken al eeuwenlang ondermijnd door het
bestaan van gedwongen behandelingen, wat het mogelijk maakt voor hulpverleners om de crisissituatie
de rug toe te keren, en de persoon achter te laten zonder daadwerkelijke zorg, maar onderdrukt en
ontdaan van waardigheid. Dit dient te stoppen. Gedwongen psychiatrische interventies zijn een zeer
ernstige mensenrechtenschending. Gedwongen psychiatrische interventies kunnen nooit zorg genoemd
worden. De structurele tekortkomingen van het geestelijke gezondheidszorgsysteem zelf dienen
opgelost te worden.
Mensenrechtencontext
Sinds 2006 vraagt het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Rechten van Personen met Beperkingen
(UN CRPD)77 om een cultuurverandering en het afschaffen van paternalistische wetten en
paternalistische attitudes ten aanzien van personen met beperkingen, en een verschuiving naar
respectvolle ondersteuning gebaseerd op de eigen keuzes van de persoon. De impliciete oproep van het
VN-verdrag om een eind te maken aan gedwongen psychiatrische behandelingen wordt expliciet
gemaakt in diverse publicaties van het VN-Comité inzake de Rechten van Personen met Beperkingen
(CRPD-Committee).78
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Rapport: Best practices rondom dwangreductie in de GGZ, 2011, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2012/01/25/best-practices-rondom-dwangreductie-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.html
76
Pilotproject: Eindhovens Model: Eigen Kracht-conferenties bij BOPZ – ter afwending van gedwongen interventies,
door Stichting Mind Rights en de Eigen Kracht-Centrale, www.eigen-kracht.nl
77
Ratificatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (UN CRPD) door het Nederlands
Koninkrijk wordt in 2016 behandeld.
78
CRPD Committee’s Concluding Observations, (z.o.z.)
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In maart 2013 pleitte de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of
Onterende Behandeling of Bestraffing in zijn thematische rapport “Torture in Health Care Settings” 79
voor een absoluut verbod op gedwongen psychiatrische interventies, met als doel om het recht op
vrijwaring van marteling en mishandeling ook voor personen met psychosociale problemen,
verstandelijke- of andere beperkingen te garanderen.
Nederlandse “traditie”
Kijkend naar de Nederlandse “traditie” wanneer het op het implementeren van
mensenrechtenstandaarden aankomt, en het potentieel voor verandering in Nederland, is het
schokkend om te zien dat de vele inspanningen en ontwikkelingen die gezamenlijk zijn ondernomen
door de jaren heen nog niet hebben geleid tot een doorbraak voor de noodzakelijke verandering in de
services voor geestelijke gezondheidszorg en de wettelijke kaders in Nederland.

9. Afsluiting (?)
Ik zoek nog steeds naar sociale en juridische rechtvaardigheid
Ruim 20 jaren zijn er al verstreken sinds 1994, en ondanks al mijn inspanningen is er nog steeds geen
enkel onafhankelijk onderzoek verricht naar mijn klachten in Nederland, en het is vreselijk om te
beseffen dat gedwongen psychiatrische interventies nog steeds op veel plaatsen uitgevoerd worden. Ik
wil niet dat mijn ervaringen genegeerd worden, of in een doofpot verdwijnen. Na ruim 20 jaar van
proberen om gehoor te vinden via de Nederlandse procedures heb ik er nu voor gekozen om mijn
persoonlijke ervaringen in detail te onthullen in dit document, om transparantie te bieden over mijn
persoonlijke beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in de geestelijke gezondheidszorg in
Nederland als vormen van marteling en mishandeling.
Door mijn verhaal openbaar te maken wordt wat verborgen bleef aan het licht gebracht, en kan het
debat over wat acceptabele zorgpraktijken zijn eindelijk plaats vinden.

CRPD Committee’s General Comment 1 on CRPD Art. 12 Equal recognition before the law (para 40-42)
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
CRPD Committee’s Guidelines on CRPD Art. 14 Right to liberty and security of person
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
79
A/HRC/22/53, 2013, UN Special Rapporteur on Torture, thematisch rapport “Torture in health care settings”
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regularsession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf
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Bijlage 1: “Mijn vrijheid om weg te lopen van gedwongen psychiatrie”

Mijn vrijheid om weg te lopen van gedwongen psychiatrie80
Door Jolijn Santegoeds81, ex-dakloze activist tegen gedwongen psychiatrie en oprichter van Stichting
Mind Rights82, medevoorzitter van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).83
Ik verliet de psychiatrische instelling zonder bestemming, en omdat de psychiater mijn vertrek niet
steunde, had ik geen recht op nazorg. Ik was op mezelf aangewezen, en ik kon in elke richting gaan
die ik maar wilde. Ik was vrij.
Ik was dakloos in Nederland gedurende 2,5 jaar, toen ik een jonge vrouw was van 19 tot 21 jaar. Dakloos
zijn volgde op een periode van gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg. Voor mij
betekende dakloos zijn vrijheid en het leven ontdekken. Het was de eerste keer dat ik naar mijn
innerlijke stem kon luisteren, en mijn eigen weg kon bepalen. Het was niet puur goed of puur slecht,
maar een combinatie van beiden, zoals het in het “echte leven”. Het was vooral een weg uit de
onderdrukking, naar de vrijheid toe. Ondanks het feit dat niet alles even mooi was buiten, was het een
belangrijke ervaring in mijn leven om dakloos te zijn – hierdoor vond ik mijn weg.
Ellendig in de psychiatrie
Voordat ik dakloos werd, was ik opgesloten in een psychiatrische instelling gedurende enkele jaren. Dit
was begonnen toen ik 16 was en ik psychosociale problemen kreeg. Als adolescent had ik het gevoel dat
ik er niet bij hoorde; Ik dacht dat ik ‘raar’ was en deed een zelfmoordpoging. Toen werd ik onvrijwillig
opgenomen in een psychiatrische instelling voor kinderen en jeugd. Ze beschouwden me als “ernstig
gevaarlijk voor mezelf” en sloten me eenzaam op in een separeercel “voor mijn eigen veiligheid”. Dat
was uiteraard verschrikkelijk, en maakte me enkel wanhopiger. Ik zag nog steeds geen manier om te
leven en ik bleef pogingen doen om zelfmoord te plegen. Het mondde uit in een dagelijkse strijd van
escalaties en repressie. Een neerwaartse spiraal. Deze zogenaamde “psychiatrische behandeling” hielp
mij totaal niet. Gedurende bijna 2 jaar werd ik onderworpen aan langdurige eenzame opsluiting, fysieke
fixatie en dwangmedicatie. Ik ervoer mijn leven als een grote worsteling: ik was volledig onderdrukt “om
zelfmoord te voorkomen”, maar dat maakte niet dat het suïcidale gevoel stopte. Dat ging enkel van
kwaad tot erger. Het was afschuwelijk. Ik zag geen menselijkheid. Daarom refereer ik aan die vreselijke
jaren in de GGZ als “geen leven”. De zogenaamde “behandeling” was zeer schadelijk en traumatiserend.
Ik had het geluk dat de afdeling gesloten werd, en dat ik overgeplaatst werd naar een psychiatrische
intensieve-zorg afdeling in een andere stad. Daar werd ik humaner behandeld, met meer respect, en dit
betekende een nieuwe start in mijn leven. Ik was niet langer volledig in mijn vrijheid beperkt en
onderdrukt, en daarom voelde ik me minder bedreigd door de mensen om mij heen. Ik kon me eindelijk
openstellen voor andere dingen dan verzet. Het gaf me de hoop dat het weer beter kon gaan, terwijl ik
voorheen overtuigd was dat mijn leven voorbij was, en me klem voelde zitten zonder perspectief. De
dagelijkse strijd nam geleidelijk af, en ik stopte met vechten tegen mijn leven. Toen kwam ik op een punt
dat ik me realiseerde dat ik een toekomst zou kunnen hebben.
Mijn glimlach terug
Ik herinner me de eerste keer dat ik alleen naar buiten mocht na bijna 3 jaar. Ik wist niet waarheen ik
zou gaan of wat ik zou gaan doen. Ik stond plotseling weer in de wereld, en ik had nog nooit zoveel
zeggenschap gevoeld. Ik liep zonder doel over het terrein van de psychiatrische instelling. Daar kwam ik
wat mensen van andere afdelingen tegen. Zij nodigden me uit om een joint met ze te roken 84.
Aanvankelijk was ik een beetje bang, maar ik deed het toch. We hadden lol en voor de eerste keer
voelde ik me echt goed. Ze behandelden me eerlijk, als een gelijke, als vrienden. We snoepten, maakten
muziek en deden ons best om er cool uit te zen. Die dingen had ik al lang niet meer gedaan, en ik vond
het heerlijk. Ik werd er blij van.
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FEANTSA-magazine “Homeless in Europe” zomer 2013, p.14-17 www.feantsa.org/spip.php?article1813&lang=en
tekeertegendeisoleer@hotmail.com
82
www.mindrights.nl
83
www.wnusp.net
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Het gebruiken van soft drugs wordt gedoogd onder de Nederlandse wetgeving.
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Vertrek zonder ondersteuning
Ik ging iedere dag naar buiten om deze vrienden te zien. En het plezier dat we hadden, liet me de
depressieve en suïcidale gevoelens vergeten. Ik was het echt vergeten, totdat de psychiater erover
begon in een gesprek over mijn veelvuldige afwezigheid. Ik antwoordde dat deze suïcidale gevoelens
verdwenen waren, en dat ik de instelling wilde verlaten. Ik wilde mijn leven beleven. De psychiater zei
dat mijn behandeling nog niet voltooid was, en dat ik moest blijven. Dat weigerde ik, en ik pleitte dat er
geen gronden waren om me tegen mijn wil daar te houden. Ik schreef een brief aan de rechter waarin ik
verzocht om de rechterlijke machtiging te beëindigen, omdat ik niet langer suïcidaal was. Hij gaf me mijn
vrijheid.
Het feit dat mijn verzoek om me te laten gaan zonder bestemming werd goedgekeurd is ongebruikelijk.
Eigenlijk is het heel zeldzaam om te slagen in zo’n verzoek tegen gedwongen behandeling in Nederland.
Ik beschouwde mezelf als een geluksvogel. Het was een unieke kans die ik niet wilde verspelen.
In de lente van 1997, op 19-jarige leeftijd, verliet ik de instelling zonder bestemming, en omdat de
psychiater mijn vertrek niet steunde, had ik geen recht op nazorg. Ik was op mezelf aangewezen, en ik
kon in elke richting gaan die ik maar wilde. Ik was vrij.
Bang om gekwetst te worden
Vanaf dat moment was ik dakloos, maar vrij. Toch was ik ook nog bang en onzeker. Er waren al zoveel
dingen in mijn leven gebeurd die ik niet snapte; ik was zo slecht behandeld in de psychiatrie, en ik leek
geen rechten te hebben. Ik had ook al geleerd dat mooie woorden geen garantie waren voor goede
daden. Dat had me in verwarring gebracht. Ik was bang van de buitenwereld, hoe ze me zouden
beoordelen, en mogelijk pijn zouden doen. Ik begreep niet hoe het werkte, en ik wilde voorkomen dat ik
opnieuw gekwetst zou worden. Ik had een veilige afstand nodig om eerst te kunnen observeren en
leren. Dus ik zorgde ervoor dat niemand dicht bij me kon komen.
Verstoppen in een kast
Toen ik dakloos werd, sliep ik aanvankelijk in de bosjes op het terrein van de GGZ-instelling. Daar voelde
ik me veilig, omdat het de enige plek was die ik kende, en ik had er een paar vrienden. We blowden nog
steeds samen, en ze gaven me ook vaak wat te eten. We lachten veel.
In de zomer was het weer goed genoeg om buiten te slapen, maar toen kwam de herfst en had ik
beschutting nodig. Een man, Willem maakte expres een kledingkast van de instelling kapot, zodat die bij
het vuilnis terechtkwam, zodat ik die kon pakken. Ik bouwde er een hut van om ’s nachts te kunnen
slapen (“een kast van een huis”). Het leek op een wit miniatuurhuisje, met 3 muren en een oranje plastic
dak, verstopt in de bossen. Het was mijn huis voor een aantal maanden, en het beschermde me tegen
de felle winterkou. Een andere dakloze, Peter sliep vlak bij mijn kast, en zijn stank hield iedereen op
afstand, en dat gaf me een veilig gevoel. Alleen mijn vrienden wisten waar mijn plekje was. Het was
goed verstopt.
Ik voelde me alsof ik ontsnapt was, en eindelijk had ik de controle over mijn leven. Ik was tevreden,
omdat ik mijn vrijheid had. De rest was minder belangrijk voor me. Het enige dat telde was dat ik weg
was uit de instelling.
Hard drugs
Toen begon de groep met vrienden met het gebruiken van speed (amfetamines).85 Eerst was ik bang,
maar ik wilde ook geen ‘watje’ zijn. En daarbij, de psychiatrische medicatie die ik gedwongen was te
nemen in de psychiatrie vormde eigenlijk een opstapje naar de illegale drugs. Dus ik begon ook speed te
gebruiken. Ik injecteerde het om bijwerkingen te voorkomen. Elke morgen namen Peter en ik samen
onze eerste shot vlakbij mijn kast. Als een jonge vrouw wilde ik graag de controle over mezelf behouden
en ik wilde de wereld observeren. Daarom gebruikte ik slechts kleine hoeveelheden om me wat sterker
te voelen, zelfverzekerder, en om wakker te blijven, wat ik ‘veiliger’ vond. Het was een soort
zelfmedicatie.

85

Bezit en gebruik van kleine hoeveelheden hard drugs wordt gedoogd onder de Nederlandse wetgeving.
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Ik heb nooit criminele dingen gedaan om aan drugs te komen. Ik ontving nog steeds een uitkering omdat
ik een postadres had, dus ik had een inkomen, en dat beheerde ik goed. Ik was bang om weer
“problemen te krijgen met het systeem”- elke fout zou me mijn vrijheid kosten.
Weggejaagd
Toen werd het me verboden om me op het terrein van de GGZ-instelling te bevinden. Verschillende
keren bracht de politie of de beveiliging me naar het centrum van de stad, waar ik me helemaal niet
veilig voelde. Dan liep ik terug, en probeerde ik weer om op het terrein te komen, op zoek naar mijn
vrienden. Uiteindelijk heb ik het opgegeven en bleef ik in het stadscentrum. Veel van de vrienden uit de
instelling heb ik nooit meer gezien.
Een veilige afstand
Toen ik dakloos in de binnenstad was, was ik nog steeds bang voor mensen, dus ik hield mijn afstand.
Overdags zat ik vaak in parkjes, en ik ging weg als er iemand naar me toe kwam. Ik verborg het feit dat ik
een meisje was, en mijn uiterlijk was vuil en stinkend. Hoewel ik elke dag mijn tanden poetste en schoon
ondergoed en schone sokken had, zorgde ik ervoor dat mijn bovenkleding smerig was om mensen weg
te houden.
In de binnenstad was ik op mezelf aangewezen. Ik bleef ’s nachts wakker, rondfietsend om contact te
vermijden. Overdags probeerde ik wat te rusten in parkjes en op publieke plaatsen waar wat sociale
controle was en ik niet geheel in gevaar was. Maar ik was nog steeds bang voor mensen. Ik bewaarde
mijn afstand, en ik ging door met observeren en leren.
Geen deel van de samenleving
Destijds klaagde ik niet over mijn situatie omdat ik dacht dat het de enige weg uit de instelling was. Voor
mij was dakloos zijn de prijs die ik betaalde voor mijn vrijheid, en deze vrijheid was alles waard. Ik was er
trots op dat ik sterk genoeg was om op straat te kunnen overleven. Ik wist al dat “zorg” het erger kon
maken, dus ik vond het niet erg om dakloos te zijn. Ik wist waar ik vandaan kwam, en ik had een doel:
een goed leven bereiken.
Ik voelde me anders dan “normale mensen”. Zij bevonden zich aan de “andere kant”, en voor mij leken
zij een ander soort mensen, met een ander lot.
Op straat werd ik gestigmatiseerd. Mensen keken naar me vol afschuw, afkeer en afwijzing. Maar ik gaf
niet veel om hun meningen. Ik wist waarom ik dakloos was. Het was mijn keuze geweest om de
geestelijke gezondheidszorg te verlaten.
Nachtopvang
Uiteindelijk lukte het me om binnen te komen bij de gemeentelijke nachtopvang. Er was een reguliere
nachtopvang voor daklozen (niet-verslaafden), waar het mogelijk was om 5 nachten per maand te
verblijven voor 7,50 gulden per nacht (nu €7,50). Bij deze nachtopvang waren strenge regels, zoals
“geen toegang voor personen uit de GGZ-instelling, en als iemand je ziet drinken of blowen overdag ben
je niet meer welkom”.
Het was me verschillende keren gelukt om bij deze nachtopvang binnen te komen, maar toen kwam ik
erachter dat er een speciale nachtopvang voor verslaafden was, waar het mogelijk was om de hele
maand gratis te verblijven. Het enige dat ik daarvoor nodig had, was een verwijzing van het centrum
voor verslavingszorg. Een plek om elke nacht te kunnen slapen betekende comfort, dus ik meldde me
aan.
Sinds de herfst van 1998 sliep ik vaak in de nachtopvang voor verslaafden, gedurende ongeveer een jaar.
Heel vaak was ik de enige vrouw daar, wat betekende dat ik een 3-persoons kamer voor me alleen had,
en beveiliging op de gang.
Mogen bestaan
Bij de nachtopvang werd ik geaccepteerd door de andere dakloze druggebruikers, als een deel van de
familie. Sommigen zeiden: “Als iemand je ooit kwaad doet, dan zal ik ze slaan”. En hoewel ik totaal niet
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van geweld houdt, voelde ik me hierdoor wel een beetje op mijn gemak. Ik voelde me gerespecteerd en
veilig. Ik heb nooit van het aanbod gebruik gemaakt, maar het gevoel welkom te zijn, erbij te horen, en
hun bereidheid om voor me op te komen was een groot ding in mijn leven. Het was het
tegenovergestelde van de instelling, waar ze steeds over mijn grenzen heengingen.
Desalniettemin bleef ik een eenzaam leven leiden tussen de doorgewinterde multi-gebruikers die vaak
elke drug gebruikten om zo high mogelijk te worden, en die agressief konden worden, terwijl ik me
daarentegen op een pad bevond van observatie, ontdekking en persoonlijke groei. Ik bemoeide me niet
met de bezigheden van andere daklozen. Ik ging gewoon mijn eigen weg, in vrede. En dat ik dit mocht
doen, zonder gestraft te worden, maar dat ik nog steeds welkom was en geïncludeerd, gaf me echt het
gevoel dat ik het recht had om te bestaan. Ik mocht er zijn, en mijn eigen keuzes maken. Ik kon eindelijk
luisteren naar mijn eigen innerlijke motivaties zonder veroordeeld te worden. Ik voelde me echt vrij, en
ik voelde me mens.
Eigen keuzes maken
Veel mensen hebben het niet overleefd. Veel zijn er “verdwenen”. Sommigen zijn gedood (vermoord),
sommigen pleegden zelfmoord, anderen stierven aan een onopzettelijke overdosis en andere
druggerelateerde ongelukken. En dus kwamen er minder en minder van hen terug bij de nachtopvang. Ik
vond dit meestal een verdrietig voorval dat gebeurt in dit soort plaatsen. Het was niet bijzonder
alarmerend, want ook in de psychiatrie is er een hoog sterftecijfer, vooral door zelfmoord. Ik was eraan
gewend geraakt dat veel mensen “aan onze kant” jong overlijden. Het was een gegeven waar ik mee
moest leven, als een deel van het leven. Ik was nog steeds mijn weg aan het banen, en ik was ervan
overtuigd dat ik zelf wilde overleven.
Maar toen werd het echt eng. Er was een soort van “bendeoorlog” (5 moorden op een rij) en er waren
mensen van de nachtopvang bij betrokken, maar ik wist niet precies wie en wat. Ik had me altijd verre
gehouden van dit soort dingen. Ik wilde het gewoon niet weten. Maar het was ook eng om niet te weten
wie erbij betrokken was en wie niet. Ieder van hen kon een moordenaar zijn. Ik wilde niets meer met ze
te maken hebben. Ik was doodsbang. Dit was het moment waarop ik me realiseerde dat ik daar weg
moest. Ik wilde niemand meer benaderen voor speed, en ik ben gewoon gestopt met gebruiken. Ik wilde
een fatsoenlijk leven. Ik was niet voor niets weggelopen uit de psychiatrie.
“Geen drugs, geen nachtopvang”
Ik fietste elke dag door de stad en de regio, gewoon om iedereen te ontwijken, en om weg van alles te
zijn. Ik had niemand verteld dat ik clean was. Ik wilde niet uitleggen waarom, en ik wilde ook mijn plek in
de gratis nachtopvang niet kwijt. Maar na 2 maanden kwamen ze erachter dat ik geen speed meer
gebruikte en ze zetten me eruit want “ik was geen verslaafde”.
Het was erg ironisch: omdat ik gestopt was met drugs gebruiken werd ik “beloond” met het verlies van
mijn recht op toegang tot de nachtopvang. Dit is een typisch kenmerk van rigide, aanbod-gestuurde zorg
zonder persoonlijke dimensie. Het herinnerde mij eraan waarom ik was weggelopen van de instelling, en
ik was ervan overtuigd dat ik het allemaal in mijn eentje moest doen.
Onzichtbaar dakloos
Veel van de mensen die ik ontmoet had toen ik dakloos was, waren toen al overleden, inclusief Willem
en Peter. Ik ging naar een dagelijks activiteiten centrum voor personen met psychiatrische /
psychosociale achtergronden, waar ik nieuwe vrienden maakte. Ik zag er niet langer meer vies of
verwaarloosd uit. Ik droeg altijd mijn rugzak met mijn slaapzak en wat kleren bij me. Het was niet
duidelijk dat ik dakloos was. Ik had een jonge (mannelijke) student kunnen zijn, of een toerist met een
grote rugzak.
Ik hing vaak rond met de vrienden uit het activiteitencentrum. Zij kwamen naar het park of naar de
binnenstad na school, en we vermaakten onszelf. Ik keek uit naar hun gezelschap en ik wilde niet langer
liever alleen zijn. Het was alsof de wereld elke dag wat beter werd. Ik kwam verder.
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Niet langer alleen
Ik sliep opnieuw buiten, in parkeergarages, in parken, en bij het centraal station. Soms bleven mijn
vrienden bij me, dan keken we naar de sterren, aten snoep, hadden goede gesprekken en een leuke tijd.
Deze mensen zijn mijn vrienden voor het leven geworden.
Ruben, een jongen die ik kende, was ook dakloos geworden, en we hielden elkaar gezelschap ’s nachts
in de parkeergarage. De beveiligingsbeambte bracht ons zelfs koffie in de ochtend, waarna we geacht
werden weg te gaan. Het was een geweldige tijd. Ik voelde me niet meer alleen en bedreigd, maar
welkom, vrij en zelfs een beetje veilig. Het was als kamperen in de stad. Ik was gelukkig.
De weg eruit
In oktober 1999 bood een ‘vriend van een vriend’ me een verblijfsplaats aan. Voor de eerste keer durfde
ik zo’n aanbod te accepteren omdat hij een bekende was en ik geloofde dat hij me niets zou aandoen.
Het was een goede keuze, want het betekende het einde van mijn dakloosheid.
Leven hersteld
Een aantal maanden later, in 2000, begon ik met studeren en in 2005 studeerde ik af als Ingenieur
Milieugerichte Materiaaltechnologie (Duurzame Bedrijfsvoering).
Op de Hogeschool voor Techniek en Management, werd ik activist tegen mensenrechtenschendingen. Ik
heb veel dingen meegemaakt die niemand zou moeten doormaken, en ik wil voorkomen dat deze
wantoestanden plaatsvinden. Mijn belangrijkste focus werd het stoppen van gedwongen psychiatrische
interventies, die me verwoest hebben. Sinds 2003 leid ik campagnes tegen gedwongen psychiatrische
behandelingen86, hetgeen nu een voltijd vrijwillige baan is.
In 2009 werd ik verkozen in het bestuur van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry 87,
waar ik vandaag de dag medevoorzitter van ben. Ik ben tevens een bestuurslid van het European
Network of Users and Survivors of Psychiatry 88. Ik ben actief in de internationale belangenbehartiging
voor geestelijke gezondheid en de rechten van personen met psychosociale beperkingen 89.
Inmiddels huur ik al ongeveer 12 jaar een appartement. Ik heb een leuke kring met vrienden om me
heen, waarmee ik nog steeds veel lol maak. Ik houd van mijn vrijheid, en ik ben blij met de vele
mogelijkheden die ik heb. Ik bestuur mijn eigen stichting. Ik reis de wereld rond om mensenrechten in
de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te beschermen. Ik kan mijn slechte ervaringen
werkelijk omzetten in iets goeds. Hierdoor voel ik me een ster. Ik heb veel bereikt vanuit “niets”.
Van misère naar herstel
Ik heb een dubbel gevoel over mijn dakloosheid. Er is veel gebeurd dat niet zo mooi was. Maar
daartegenover staat dat ik zo vaak vrijheid had gewenst, en dat deze wens uitgekomen was, hoewel ik
toen dakloos werd. Toch was dit mijn kans om vrij te zijn en te groeien, en daar ben ik dankbaar voor.
Voordat ik dakloos werd, was ik heel erg slecht behandeld in het psychiatrisch ziekenhuis, waar ik
ongeveer 2 jaar lang eenzaam was opgesloten, vaak naakt of in een gevangenisjurk. Toen ik dakloos was,
was ik blij dat ik niet meer werd onderdrukt en me niet meer werd opgedragen wat te doen. Ik hield van
mijn vrijheid. Ik had kleren. Ik kon gaan waar ik wilde. Ik kon iets te eten kopen. Ik kon genieten van de
zon en de natuur, kijken hoe het groeit, en nadenken over mijn eigen groei, en dat ik ook een deel van
de natuur ben. Dakloos zijn gaf me de tijd om te luisteren naar mijn innerlijke stem en uit te vinden wat
mijn hart me vertelde. Ik werd niet langer gedomineerd door de terreur van de geestelijke
gezondheidszorg, en ik kon eindelijk verschuiven van “tegen mijn leven vechten” naar “mijn eigen leven
bepalen”.
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www.mindrights.nl
www.wnusp.net
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www.enusp.org
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De rechten van personen met beperkingen worden internationaal meer en meer erkend en worden beschermd
door het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen – een internationaal verdrag dat Nederland
nog niet heeft ondertekend (Nederland behoort tot de laatste drie EU landen die dit Verdrag nog niet geratificeerd
hebben)
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Een hoge prijs voor vrijheid
Uiteraard had ik in plaats van dakloos te zijn liever een veilige plek gehad. En ik heb ook geprobeerd om
een woonplek te vinden gedurende de 2,5 jaar dat ik dakloos was, maar vanwege het bureaucratische
systeem in Nederland was dit niet mogelijk.
Nu kan ik zien dat ik enkel gelukkig was met dat rare dakloze leventje omdat ik dacht dat er geen
alternatief was, geen andere weg om uit de psychiatrie te komen en vrijheid te bereiken. Nu denk ik dat
het ook anders had gekund. Mijn dakloosheid had voorkomen kunnen worden. Destijds was mijn
grootste wens “mijn eigen leven” te hebben. Ik wilde geen zorg-interventies in mijn leven. Ik had enkel
een dak boven mijn hoofd nodig, en ik had geen hoge verwachtingen. Het had mogelijk moeten zijn voor
mij om een kamer te kunnen huren. Maar zelfs met een inkomen en de mogelijkheid om huur te
betalen, was het onmogelijk voor mij om een plaats te vinden om te wonen. Alle dienstverleners sloten
me buiten vanwege hun selectieprocedures.
Ik had toegang behoren te hebben tot kamerhuur, net als elke andere onafhankelijke jongere in
Nederland. Een kamer had misschien geleid tot een kortere route om mijn leven op te bouwen. Ik moest
me ontwikkelen in zeer moeilijke omstandigheden, en ik kwam erdoorheen. Ik weet niet wat er gebeurd
zou zijn in meer positieve omstandigheden. Hoe dan ook, als een ex-psychiatrische patiënt, dakloze
persoon, en druggebruiker was ik gestigmatiseerd, en leek ik geen recht te hebben op positievere
omstandigheden. Ik moest in mijn eentje overleven.
“Geen recht op steun?”
Ik heb geen strafblad ondanks dakloosheid, psychiatrische problemen en drugsgebruik. Het argument
dat het sluiten van instellingen veel mensen dakloos zou maken en dat dat zou resulteren in een
toenemende gevangenispopulatie is dus gebaseerd op misvattingen.
Als ondersteuning in de samenleving, zoals huisvesting, beschikbaar wordt gemaakt, kan dakloosheid
voorkomen worden. En ook het “plegen van overtredingen” is vaak het gevolg van gemarginaliseerde
sociale kansen, wat voorkomen kan worden door ondersteuning.
Bestemming
Dakloos zijn was niet het ergste dat me is overkomen. Het ergste was de gedwongen psychiatrie, waar ik
vast zat in een eindeloze strijd zonder waardigheid. In de psychiatrie werd mijn leven elke dag slechter.
Na deze afschuwelijke ervaring, was dakloos zijn een verbetering. Mijn leven werd beter. Mijn
levensperspectief veranderde van een neerwaartse spiraal in een opwaartse spiraal.
In de instelling was mijn leven betekenisloos: Ik had geen sociaal leven. Mijn keuzes werden overstemd,
waardoor ik me machteloos voelde en niet in staat was om mezelf te ontwikkelen. Ik had geen concept
van mijn leven of toekomst. Het leven ‘overkwam’ me en ik had geen controle over de situatie.
Toen ik eenmaal vrij was, kon ik mijn eigen besluitvorming beoefenen en werd ik een deel van de sociale
dynamiek, waardoor mijn keuzes betekenis kregen, want ze hadden effect, en bepaalden mijn situatie.
Ik kon beginnen met mezelf te vormen en te ontwikkelen, en te groeien tot de persoon die ik nu ben. De
volledige beschikkingsvrijheid over mijn leven was het belangrijkste onderdeel van mijn herstel. Ik heb
mijn leven teruggewonnen door te leven. Ik kon eindelijk uitvinden hoe ik de dingen op mijn manier kon
doen, en dat maakte me sterker. Ik baande mijn eigen weg, en dat bracht me waar ik nu ben. Ik ben
trots op mezelf. En zelfs terwijl het een moeilijke weg was, ging het voor mij bergopwaarts.

Als een ex-psychiatrische patiënt, dakloze persoon, en druggebruiker was ik gestigmatiseerd, en ik
leek geen recht te hebben op positievere omstandigheden. Ik moest in mijn eentje overleven.

***
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