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STELLINGEN

BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

SOCIALE NETWERKEN VAN
AMBULANTE CHRONISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

DOCR
HERMAN NU. BAARS

8 september 1994
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Ambulante chronisch psychiatrische patiënten beschikken over een structureel
omvangrijker en gedifferentieerder sociaal netwerk dan bekend is en benut wordt in
de ambulante psychiatrische hulpverlening.
2
De Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse (MSNA) toont zowel de hulpbronnen alsook
de tekorten in de structuur van het sociale netwerk waarop patiënten van een SPD
voor het herstel van hun sociale integratie zijn aangewezen.
3
De bevindingen over de structuur van het sociale netwerk van ambulante chronisch
psychiatrische patiënten vergeleken met die van normale referentiepersonen
ondersteunen het vermoeden dat de optredende psychiatrische symptomen tevens
opgevat moeten worden als uitdrukkingen van sociale desintegratie.
4
Opheffing van het sociale isolement van jongere ambulante chronisch psychiatrische
patiënten vangt aan met het herstel van hun werk- en woonomstandigheden.
Het in de ambulante psychiatrische hulpverlening gangbare concept van het "Social
Breakdown Syndrome' (Gruenberg, 1974) impliceert een onderbelichting van de
sociale werkelijkheid van ambulante chronisch psychiatrische patiënten, in het
bijzonder betreffende hun vriendschappelijke betrekkingen.
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Depressie en alcoholproblemen gaan hand in hand. In de zorg zelf wordt deze
verbondenheid, mede vanwege onderscheiden (categorale) zorginstellingen, niet
zelden ten onrechte uit elkaar gehaald en apart behandeld.
In crisissituaties die gepaard gaan met ernstig ontregeld gedrag kunnen zowel de
huisarts alsook de politie aanwezig zijn. De probleemdefiniëring en de daarop
volgende aanpak lijken sterk bepaald te worden door het gegeven of de huisarts of de
politie als eerste te hulp wordt geroepen.
8
Een academische psychiatrie die niet tevens haar geschiedenis als object van eigen
wetenschappelijk onderzoek beschouwt wordt ten lange leste geleid door persoonlijke
voorkeuren en maatschappelijke vooroordelen.
g
Bezuinigingen in de jeugdhulpverlening leiden tot uitstoting van jeugdigen met de
meest ernstige gedragsmoeilijkheden die als geen ander juist op de hulpverlening
aangewezen zijn.
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De kleine dorpsschool moet blijven.
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Mijn dochter tekent beter dan ik.

