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De psychiatrie onder vuur

s

kamer in, met alleen een stalen
bed en spierwitte muren. Ik be-
grĳp het ergens wel dat ze mĳ
wilden afzonderen. Ik ben tĳ-
dens een crisis nogal druk en op
zo’n afdeling zitten vaak erg
beïnvloedbare patiënten. Maar
mĳ lĳkt het toch vooral gemak-
zucht, net zoals de overmedica-
tie waardoor patiënten scheef
lopen en niet meer weten wat
links of rechts is.’

Opstandig
De ervaring hakte er diep in bĳ
Marc. ‘Het heeft mĳ ontwor-
teld’, zegt hĳ. ‘Ik was door mĳn
psychoses al heel verward en
dan kwam er plots die eenzaam-
heid in de isoleercel, alsof je
door iedereen in de steek wordt
gelaten. Ik werd helemaal uitge-
kleed, op mĳn onderbroek na.
Mĳn bril werd afgepakt, mĳn
horloge ook. Ik zat dagen aan
een stuk opgesloten met mezelf

en was totaal afhankelĳk van de
goodwill van anderen, die me
om de zoveel tĳd eten en medi-
camenten toeschoven. Bĳ mĳ
werkte het alleszins niet. Ik was
een persoon in nood die hele-
maal niet geholpen werd. Ik
werd daar heel opstandig van.
Het vertrouwen in de hulpverle-
ning was compleet weg. Maar
hoe opstandig je ook bent, ik
heb geleerd dat je maar beter
geen geweld gebruikt, want dan
vliegen acht of negen verplegers
op je af. Het heeft weinig zin
om daartegenin te gaan.’

Traumatisch
Bĳ vzw UilenSpiegel, een pa-
tiëntenvereniging die ĳvert
voor een betere psychiatrie, is
men zich bewust van de pro-

blemen. ‘Laten we zeggen dat
er ruimte is voor verbetering.
Zeker wat de isoleercel betreft,
want daar word je allerminst
beter van’, zegt woordvoer-
ster Brenda Froyen. ‘Ik werd
zelf ook opgesloten in een iso-
leercel toen ik een psychose
had. Op dat ogenblik gaf ik
borstvoeding en plots kon dat
niet meer. Ik kreeg een spuit,
werd vastgebonden en afge-
zonderd. Ik zat met demonen
in mĳn hoofd en moest heel al-
leen het gevecht daarmee aan-
gaan. Het is het meest trauma-
tische wat ik ooit heb
meegemaakt en ik ben letter-
lĳk in behandeling moeten
gaan voor mĳn behandeling.
De isoleercel is geen middel
tegen de angst van de patiënt,
maar tegen de angst van de
hulpverlener.’

Bescherming
‘Ik begrijp de kritiek wel,
want een isoleercel helpt een
patiënt inderdaad niet vooruit’,
zegt Herman Roose, direc-
teur van psychiatrisch
 centrum Caritas in Melle,
waar Luk Alloo ging filmen.
‘Daarom zeggen wij ook dat
een patiënt afzonderen geen
therapeutische maatregel is,

BRENDA

‘Ik kreeg een spuit, werd
vastgebonden en
afgezonderd. Het
gevecht met mijn

demonen moest ik heel
alleen aangaan’

PETRA KOOS ZELF VOOR ISOLEERCEL

‘Ik wilde even geen
prikkels meer’

Ondanks de kritiek 
op de isoleercel, zijn 
er toch patiënten die wél

gebaat zijn met het systeem. 
Petra d’Huy, ambassadeur 
van het Fonds Psychische Ge-
zondheid, heeft er geen trauma
aan overgehouden . ‘Maar het heeft
mijn herstel ook niet bevorderd’,
zegt ze. ‘Ik kon geen prikkels meer
verdragen en heb zelf ingestemd om
een paar dagen in de isoleercel door
te brengen.’ 
Petra lijdt aan een bipolaire stoornis
en had al meerdere psychoses. Tij-
dens haar opname had ze  een ma-
nische psychose. ‘Ik was hyperactief
en omdat ik erg paranoïde was,
wilde ik geen medicatie. Ik sliep niet
en raakte steeds verder verward.’  

In de hemel
De beleving van een psychose ver-
schilt van patiënt tot patiënt. Petra
heeft bijvoorbeeld geen hallucina-
ties en hoort geen stemmen, maar
raakt wel haar realiteitsbesef kwijt.
‘Ik geloofde ik dat ik in de hemel was
of spoedig zou sterven. Tijdens een
psychose is het alsof mijn hersen-
pan openstaat en alle informatie
 tegelijk naar binnen komt. Te veel
prikkels die je brein niet kan verwer-
ken. Het is alsof je hoofd ontploft
door alle gedachten die erdoorheen
razen.’
Het is volgens Petra echter fout te
denken dat psychotische patiënten
per definitie een gevaar zijn voor
anderen en dus opgesloten moeten
worden. ‘Er zijn veel meer mensen

die een psychose hebben meege-
maakt dan je denkt’, zegt ze. ‘Het is
echt niet zo dat we naar messen
willen grijpen of moordlustig wor-
den. ’t Is niet omdat je deze aan-
doening hebt, dat je iemand wat zal
aandoen. Ik ben tijdens een
 psychose eerder angstig en kwets-
baar dan gevaarlijk. Iedere  patiënt
met een psychose in afzondering
opsluiten, is dus onzinnig.’ n MVO

Petra neemt nu medicatie om haar
emoties stabiel te houden.

Ook Brenda
 belandde in
de  isoleercel
na een psy-
chose. ‘Daar
word je al-
lerminst
beter van’,
zegt ze.

www.petraetcetera.nlinfo
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