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Het altijd invloedrijke toeval wil dat een neef van
mij werkzaam is in een psychiatrische inrichting.
Hij kent die wereld dus van binnenuit en zijn
commentaar op Mijn weekblad van vorige week
wil ik mijn lezers niet onthouden.

Een reactie uit de wereld
van de psychiatrie
Martien Opdam schrijft mij: “Als verpleegkundige in de psychiatrie zie ik de commerciële kant
binnen dit stuk gezondheidszorg toenemen.
1. Op de eerste plaats proberen fabrikanten instellingen ervan te overtuigen dat hun product (medicijnen) het beste is. Veel congressen over ziektebeelden en behandelingen worden gesponsord
door fabrikanten. Uiteindelijk komt dan de aap uit
de mouw; 'alleen hun product werkt'. Ik ken wel
enkele psychiaters die heel erg gefixeerd zijn op
één soort medicijn en dit te pas en te onpas inzetten (en al andere goedwerkende medicatie vrij
onverwacht alsnog omzetten naar hun favoriete
soort medicijn met alle gevolgen van dien). Er is
op dit ogenblik wat meer controle maar de strijd
om de gunst van de psychiater/instelling is er
nog steeds. Er is wel een verplaatsing te zien naar
een iets hoger macroniveau:
2. Fusiedrift binnen de psychiatrie. Steeds meer
instellingen gaan op in gigantische organisaties
om de concurrentie aan te gaan in de strijd om de
gunst van de patiënt. Immers, een bedopname
betekent inkomen. Een dag opname op een gesloten psychiatrische afdeling kost al snel rond de €
600,- ! Bedden moeten worden gevuld, liefst met
zo min mogelijk personeel (de onkostenpost binnen de psychiatrie naast voorzieningen en medicatie).
3. Een nog beroerder fenomeen is de toenemende
invloed van verzekeringsmaatschappijen. De psychiatrie kost klauwen met geld. Het eerste jaar van
opnames valt dat onder de gewone verzekeringspremie. Na een jaar komt iemand in de AWBZ,

het algemene potje waar we met z'n allen voor
betalen. Tegenwoordig moeten patiënten al een
eigen bijdrage per maand betalen naast de basispremie. Echter de verzekeringsmaatschappijen
willen minder gaan betalen en eisen van instellingen dat iedere minuut, elk stuk behandeling wordt
bekeken op resultaat. De marktwerking binnen de
psychiatrie schiet zijn doel voorbij, waarbij het
eeuwige euvel van de gehele gezondheidszorg vandaag moet de boekhouding kloppen en morgen
zien we wel weer - weer eens de kop op steekt;
geen toekomstvisie op lange termijn. Alle (financiële) ingrepen leiden op dit ogenblik eigenlijk
alleen maar tot nog meer onbeheersbare kosten en
de patiënt wordt er niet beter van.”
Tot zover deze stem uit de praktijk.

Ter herinnering aan Ger Sligte
Onlangs vertelde ik in Mijn weekblad dat ik oude
jaargangen van De wiekslag in handen had gekregen, het weekblad van de Rode Valken. Het was
waarlijk een bron van allerlei jeugdherinneringen.
Wat mij daarin het meest frappeerde waren de
vele tekeningen van Ger Sligte (1914-1980). Ik
laat hier graag een paar van zijn eerstelingen zien.
Hij studeerde aan het Instituut voor Kunstnijverheid in Amsterdam en kreeg teken- en schilderlessen van Bob Buys. Zijn bekwaamheid nam zienderogen toe. In De Wiekslag verscheen in 1934
zijn strip Mieke Meier. Na de oorlog heb ik nog
met hem samengewerkt toen ik de redacteur was
van de propagandakrant Met Volle Zeilen.

