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Iñdien zich eigens op het gebied van de ziekenzorg een 
verancle:ring van inzichten, begrippen en methoden heeft 
.voorgedaan, die 'Men met den.  naam van radicale om-

te1th 
 

.zou. n.aogen betitelem dan is dat wel gewee§t

• 
. 

op het gebiedVan de verzorging; verpleging en b.ehande-
van. geesteszieken. In.derdaad; bier heeft zich in den 

•'•• .•19op van, en eeuw, korte.r nog, • van een halve eeuw, 
slechts in den loop van enkele tientallen van 

• ••••jaren een ware omwenteling. voltrokken; zij is tog: beiig 
Zich:te voltrekken. • . - • 

'fiehoeven niet zoo ver in de geschiedenis terug te 
: pan om te geraken in een tijdperk, waarin  de.verzorging 
van geesteszieken; stetinen.de  op allerlei wanbegrippen, 
slechter was dan die van misdadigers; waarin geesteszie-

werden beschouwd-  als pitgestbotenen uit de men- 
• scb.elijke samenleving, opgesloten in menschonwaardige 

.verblijven ter bescherming van de•maarschappij, bewaalct 
•....door per.  soiled: van het laagte allooi, mishandeld, ver-

waarloosa, nauwelijks van het nooclige voorzien..pm in 
Ieven te blijven. En, al waren .er misschien enkele 

. gunstige uitzonderingen, met .nanie in den Vorm 'van 
..krankzinnigengestichten onder leiding van teligienze 

Brothers -en Zusters, het mag toch wel als kenteekenend 
voor denalgemeen bestainden treurigen thestand van de 
krankzinHaigenverzorging worden opgevat, dat het als . . 

...een.historisch feit van de grootste beteekenis in de g_e- . _ . 
,..scliiedertis is. vastgeleg4," hoe de Vransche.psychiater Pi- 

nel in de Bicetre te- Parijs de krankzinnigen bevrijdde Ant 
hun hokken en uit hun boeien. Dat was.  op 24 Mei van 
het isnr •1798. Zelis in het -jeer 1827 Was in ons eigen •• 
land, blijkens een door een Staatscommissie ad hoc• uit-
gebracht rapport, de verzorging van Icrankzinnigen nog 
erbarmelijk slecbt, zoodat gesproken .moest worden van 
een „zoo droevigen toeaand, dat een daarvan op te 
bangen tafereel tot ()neer der rnenschheid to-ude strek-
ken". En nog leeft bij.  de ouderen onder ons de herinne-
ring Voort aan.  de oude „dolhuysen", an boeien en ket-
tin.gen, aan clonkere, koude 'en Vochtige: cellen .met-
gegrenclelde deuren en luikjes voor het doorgeven van 
den schamelen etensnap, aan r:uwe.bewakets, gewap end • 
met een zweep en an her  dieptreurige en menschontee-• 
rende gebruik, om.  op bepaalde feestdagen -de krankzin,.. 
nigen bij wijze van publieke vermakelijkli. -o.on te- 
stellen, aan den spot en den lioon. van. "kerniisVierend.  
Volk over te leveren tegen betaling van een drinkgeld 
aan de bewakers. 
Het was geen gebrek a an  be4cb.aVin.g, geen gebrek aan 

dat er in die tij den dergelijke misstanden waren. 
Op andere gebieden van de ziekenveriorging toch was 

• men, zelfs tot in de vroegste tijden,•yeel beter geoutilleerd 
-•••.'en al waxen de toestand:en in zielumhuizen van.  vroeger 

euwen dan wel niet in overeenstemming met onze•mo,  
derne begrippen over .hygiene,,en:geneeskunst,-, was 
toch althans eens-menschwaardige liefderijke verpleging,. 



. • 
er was een toegeWijde àxmenschlievendeverzorgin,:er 
waren nip overdachte en op de-Wetensehappelijke gthnd-
slagen van-  dien tijd. gebaseeide recleblke:beharidelings-
methoden:, 'Wan:neer' het lichamelijk zieken betrol. Neen, 
het was volslagen onkunde. WeliCE'verantwciordelijk.moet 
worden geSteld voor-de wantodstanden op het gebied van 
de krankiinnigenverzorging,. onkunde omtrent-  den air& 
en het weien-der krinkiiiinigheid en gepaard daar-  aan 
vrees, afschrik,Voor het onbekende, zich uitend in on-
juiste, yaak dwaas-fantastische verklaringspogingen van 
de geheinizinnige, als bovennatuurlijk beschouwde ver-
sclaijnselen der kranlczinnigheid. Krankzinnigheid werd 
beschouwd als een straf of een wraaknemin.g der goden 
in de heidensche • oudheid en als een. Godsgericht over 
bedreven zonden in de opeenvolgende eeuwen der Chris-
telijke .beschaving. Er wend gedacht aan bezetenheid van 
den •duivel, aan de inwerking van booze geesten, aan 
den invloed van ronddolende verworpen iielen, aan aller-
lei fantastische bovennatuurlijke inwerkingen. Maar nie-
mand had. het juiste begrip van ziekte, waar het krankzin-
nigen gold. Ja, toc.h; in de heidenscb.e oudheid, zelfs 
reeds bij de oude Egyptenaren en Assyriers en later 
onder de bloeitijdperken van de Griekscb.e en Romeinsche 
beschaving zijn er:enkele geneeskundigen geweest, die 
beseften., die vermoedden, dat krankzinnigheid een licha-
melijke ziekte moest zijn en die ter genezing daarvan be-
paalde lichamel4 werkende medicaraenten voorschreven. 
Maar in later eeuwen werden deze lichtstralen van juis-
ter inzicht verduisterd en, op enkele spOradische uitzon-
deringen na, hebben de beoefenaren der g.eneeskunst ten 
aan.zien van geesteszieken rondgedoold in de duisternis 
van wanbegrip. Eigenlijk was het zelfs zoodanig gesteld, 
dat zij zich met geesteszieken nauwelijks bemoeiden en 
toen zij er zich mede gingen bemoeien, toen er.langzaam 
in den loop van de 1 9de eeuw verbetering in de krank-
7innigenverzorging lcwam en de geneeskundigen daarin 
meer en meer invloed gingen uitoefenen, waren de door 
hen toegepaste behandelin.gsmethoden, zich baseerende 
op hurl gebrekkig inzicht, vaak van den meest eigenaar-
digen aard. Men overschatte b.v. de. mogelijkheid, om 
met krachtige uitwendige middelen de .patienten te. be-
invloeden en men .ging daarin veel te ver. Men trachtte 
onrustigen en opgewondenen door brutalisatie en over-
dondering te temmen, suffe en verwarde patienten door 
schrikaanjagende en andere prikkelS tot activiteit en 
helderheid te brengen. Men bespoot patienten met krach- - 
tige koudwater-stralen, draaide hen rond in mecb.anisch 
ged.reven draaistoelen en draaibedden met snelheden, die 
hen 't bewustzijn deden verliezen en men paste onver-
wachtsche koude overgietingen toe, liet patienten bij ver-
rassing in het water tuimelen of liet hen den angst van 
den verdrinlcingsdood ondervinden. Met groote vinding, 
rijkheid construeerde men claartoe sallerlei apparaten en 
stelde allerlei spooktoondelen en schrikscenes samen om 
• de patienten door heftige• ern' cities tot de werkelijkheid 
terug te brengen. 
Totdat einde.lijk; in de tweede hel.ft van.de  19e eeuw ge-
leidelijk de meening veld won, dat .krankzinnige.n ziekeii .  
waren, die men geheel als lichamelijk zieken moest be- 
haçdeien. Van toen 'af dateert eigenlijk de groote revo-

.  

iutie in de ieriorging der geesteSzielceia.: Men ging des  
;krankzinni4engeSiitb.ten • inriaten: als" ii.kenlittizen en 

* lath verpleegde de patienten aLs.in geWone•Z'iekenhuizen 
op ruiine, frissChe *igen te bed. De verpleging in cellen 
Werd verdrongen,- divangmaatregelen werden.a.fgeschaft. 
De-  hooge muren en. *de hekweiken, om de- gestichien 
werden gesloopt, er wend zonveel raogelijk bewegingsVrij,  
held verleend, het open-deut-,systeem (reeds van En..ge.1;-
sche zijde in den .aanyarig.der 19de eeuw..gepropageerd).; 
von& Meer* en meer toepassing, •aan de geriefelijklieid 
menschwaardigheid van de patientenverbliften_ werd 
meer en meet aandacht besteed. Namen van manrien.als 
Schroeder van.der Kolk, Ramaer en.Eveits; die:v-o9r-4e:.-
verbetering van de verpleging der krankZinnigen.in ons• -• 
land zeer veel deden, mogen hier met eere.worden •ge-- 
noemd. • 

Hand in hand met deze onfwilikpling deryerpleging .van 
geesteizieken .  ontwilckelde zich de wetenschappelijke 
psychiatrie. Zielk.undige zoowel als lichamelijk, ldinische • 
zoowel als ontleedkundige onderioekingen biachten een 
gestadig toeneraend inzicht in den waren aard van de 
verschijnselen, die zich bij den geesteszieken mensch 
voordoen. De groote Duitsche psychiaters Wernicke en 
Kraepelin bciuwden aan de hand van hun enorm.e erva-
ringen systemen van ziektebeelden op, die, zij het in ge-

--wijzigden en vervolraaakten vorm, nog altijd als .basis 
gelden voor de klinische psychiatrie. Ontleedlcundigen 
onderzochten met technisch steeds volmaakter..wordende 
methoden de hersenen van gestorven geesteszieken, in de 
laboratoria speurde men naar veranderingen en a:fwijkin-
gen in de lichaamsvochten. Psychologen (Freud. Adler,. 
Jung en anderen) bouwden hun psychologischertheo.,. 
riee.n op aan de hand van urenlange moeizaxiie peilingen 
van den menschelijken geest. ErfelijkheidsOnderzoeldn; 
gen werden verric.ht  de iny,lcied van lichaamsbouwtype 
en constitutie op .de voorbeschiktheid: tot het.ve.ricrijgen ...:  
van geestesziekten werden nagegian, men •leerde den 
vloed kennen van lichainelijke eni_geesteliike schadelijke--
inwerkingen op het.•geestesleven van den- mensch. 1V4.n:.  
onderzocht voort, .men 'bouwde voort aan deze nieuWe • 
wetenscb.ap, men onderzoektyoort en men bouwt er ain• 
tot op den huidigen dig. De psychiatrie is een intensief 
levende 'wetenscb.ap -geworden, die, naarmate zij in be-
langrincheid wint.en grootere vooruitzichten biedt,. steeds - 
meer beoefenaren: krijgt, die zich tot levenstaak enlevens-
ideaal gesteld hebben het wezen der geestesziektd te 
doorgronden, .zoo dicht mogelijk als -menschelijl-ce kennis 
clit toelaat te benaderen. en op dit verworven inzicht be-
handelingsmethoden te fundeeren, die genezing kimnen • 
brengen van deze ergste der menschelijke kwalen. 
Zoo is dan het zielcenhuis'yoor geesteszieken in zijn mo-
derne gedaante een inrichting geworden voor verpleging 

,en behandeling op wetenschappelijken grOndslag. Het 
heeft zich ontworsteld aan het stadium van „berg- en 

*bewaarplaats" voor krankiinnigen en het is opgeheven 
tot het peil van gelijkwaardigheid met de ziekenhufzen 

,voor-lichamelijk zieken. Met de m:ogilijkheid, de vroeger 
nauWelijks aa:nwezig geacb:te mogelijicheid van genezing 
voor oogen, is heel het interieur, heel de gang van zaken, 
al het geneesktmdige, het .verplegings- .en het weten,. 
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• sdhappelijke werk in de moderne psychiatrische' inric.b- 
• tin g afgestenad op het eene einddoel, bet individueel 'en 
• het sociaal herstel van den patient, den terugkeer van 
den genezen geesteszieke in het gezin en in. het•thaat-
schappelijk leven. Deze belangrijke plaats in de sal:Lien-
leving, zoo onvergelijkbaar verschillend met die, welke 
• het voor nauwelijks een halve eeu-w innam, heeft de psy-
chiatrische inrichting verworven danlç zij de wetenschap-
pelijke. psychiatrie en haar aanverwante vakken en dank • 
zij de.  liefderijke en begrijpende exi zelfopofferende toe-
Wijding van hen, 'die van.  de vezpleging dezer zieken hun 

• levenswerk gemaakt hebben.' • 
. Over het interieur Van het werk . in de hedendaagscb.e 
psychiatrische inrichtingen wil ik in het hierna volgende 
nog iets.vertellen. - . . . - 

.Evenals in een ziekprilauis voor lirbainelijke zieke:n.kan 
men in de psychiatrischeintichting onderseheid makexi 
tasschenverPleging em behandeling, behandeling dan be-
doeld in den zip. van tb.erapie, van geneesraiddel of ge-
neesmethode. Zijn nu in de zorg voor lichamelijk zieken 

• verpleging• en behandeling over lief geheel genomen 
scheip van ellcPsr te onderscheiden, bij de verzorging 
van geestes- en zenuwzieken is er tusschen beide een 
vloeie:nde overgang. Met andere woorden, kan men in 
een gewoon ziekenliuis een sc.herpe grens trekken tus-
schen het werk van de verplegenden- en van de medici, 
in een psychiatrische inrichting kan men dat niet. Er 
zijn weliswaar behandelings-anetb.oden voor geesteszie-
ken, 'die geheel op zich zelf staande, specifiek medische 
of ,psychiatrische method= zijn met een zeer bepaalde 
medische of psychotb.erapeutische techniek. Er zijn na-
tuurlijk ook Allerlei verplegingsmaatregelen van lichame-• 
lijken aard, die specifiek tot het terrein der verplegenden 
behooren. Maar er zijn ook behandelingsmetho den, waar-
bij behandeling en verpleging.volkomen sa.menvloeien tot 
resulteerende krathten en waarbij het werk van den me-
dicus en van .den verplegende als twee onafscheidelijke 
onderdeeden in elkaar grijpen. Dit is met name het geval 
bij de straks nader te noemen arbeids. en heropvoedings-. 
therapie; dat is eige.nlijk ook het geval bij de inrichting 
van de verplegingsruimten en dagverblijven der paten-
ten, bij de ,clagindeeling, de regeling van werktijden 'en. 
ontsparming, kortom van den geheelen dagelijkschen 
gang van zaken in een psychiatrisch ziekenhuis, waar 
alles .bewust en doordacht geticht is op de gunstige be-
invloeding van het geestesleven •der patienten. 
Kenmerkend voor iedere hedendaagsche psychiatrische 
fnriehting, of zij in onderen vorm volgens het „blok-

.systeem":, of in nieuweren vorm volgens het „paviljoen-
systeem" is gebouwd, is.  de • 'Pirtle hygienische bouw-
wijie en het vriendelijke,,  huiselijke, gezellige interieur. 
Men zal er, afgezien van de versrlyillende dienstVertrek-
ken, badkara.ers, beb.ande.qngskamers,. enz., in hoofdzaak 
• iwee soorten van afdeelingen aantreffen, n.l. ten eerste 
,bed-verplegingszalen en ten tweede dagverblijven. Ver-
toonen de bedverplegingszalen over het algem.een ,groote 
gelijkenis met de ziekenzalen van een gewoon zieken-huis, 
de dagverblijven bootsen. zooveel mogelijk na, zij het in 
vergrooten vorm, de huiselijke ve.rtrekken van het. ge-
wone maatSchappelijk milieu..1Dif laatste nu heeft de  

speeiale hedoeling, om aan die patienten, wier geestes-
toestand een langdurig verbiijf in de inrichting noodza-
kelijk maakt, zooveel mogelijk gezelligheid en huiselijk 
comfort te geven, eensdeels, om hun te vergoeden, wat 
zij raisssen door de se.heiding van huis en haard, ander-
deels om het gevoel yoor huiselijkheid en gezelligheid, 
den zin voor schoonheid en ordelijkheid en het saamhoo-
righeidsgevoel met de omgeving bij hen aan te kweeken 
en levendig te houden. In dit laatste ligt dus oOk een be-
wuste paedagogische en socialiseerende tendenz. Daarbij 
komt nog een derde motief: kale, ongezellige, sombere 
vertrekken werken deprimeerend, geven aanleiding: tot 
sombere gedachten en bevordereri het verzinken in auti-s-
tisch denken en het ontstaan van waandenkbeelden en 
hallucinaties. Luc.htige, VrOolijke, gezellige, huiselijke 
vertrelcken daarentegen geven een gevoel van welbeha-
gen, werken euphoriseerend en werken bevorderend- op 
de genezing. Men tracht d;an ook door harmonische kleu-
ren.keus, door zorgza.me, aesthetisc.h verantwoorde meu-
belontwerpen, door goede wandversiering, door blpemert 
en pla.nten, kortom, door alles, wat een vertrek warm en 
gezellig ken maken, de dagverblijven te doext zijn een 
aantrekkelijk tehuis voor den patient. Zoo zal men, in. 
tegenstelling met wat voor enkele tientallen vanjaren 
nog het geval was, toen de vrees vooryernieling en voor 
misbruik door de verpleegden nog de overhand had, 
thans zelfs op de z.g. „onrustige-  zalen een door buiten-
-staanders volkomen ongedacb.t aantrekkelijk interieur 
aantreffen, waar  men geen lange rijen banken en uni-
forme tafels en stoelen meer vindt, doch waar een ge-
varieerde naeubileering met stoelen, leunstoelen, kleine 
tafels en zithoekjes, waar wandversiering, bloemen, 
.planten, aquaria en volieres een genoeglijke spheer van 
huiselijkheid scheppen, welke, het mag bier terstond 
worden bijgevoegcl, door de patienten op den hoogsten 
prijs wordt gesteid en die. zij zelf zooveel mogelijk in 
stand trachten te houden. 
Zoo kent het moderne gesticht eigenlijk- geen onrustige.  
afdeelingen meer in de ongunstige beteekenis, welke deze 
benaming vroeger had. 
Ook de bedverplegingszalen in de psychiatrische inricb.-
tingen dragen eenigermate het stempel van huiselijke 
warmte. Men streeft er over het algemeen naar om ook 
aa-n  deze zalen, die uiteraard iets ongezelligs hebben, het 
streng-hygienische van ziekenzalen te ontnemen, zonder 
dat niettemin aan de. hygienische eischen tekort gedaan 
wordt. De aard der verpleegde patienten laat dat, in te-
genstelling met de gewone- ziekenhuispatie.nten, immers 
wel toe en de daarm.ede bereikte voordeelen in psychia-
trischen zili wegen zeker op tegen hetgeen in hygienisch 
opziCht wordt ingeboet. De beteekenis van de bedverple-
ging is trouwens cen  laatsten tijd vrij .sterk afgenomen; 
zij blijft-beperkt tot de lichamelijk zieken en gebrekkigen, 
tot de patienten in limn  observatie-periode en tot dege-
nen, die onderworpen worden. aan  bepaaMe lichamelijke 
be,liandelingsmethoden. 

• 

Wat geldt •voor de binne:nh-uis-installatie der patienten-
verblijven, geldt in niet mindere mate ook voor de afdee-
lingstuine,n en de tusschen de gebouwen liggende plant-
soenen. •Ook -beplanting en tunaaanleg -worden zooveel 
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..mogelijk dienstbaar gemaakt.aan de gunstige. p-Syrhische 
beinvloeding der patienten...."Volieres, dierenparken, viscb.-: 
vijvers en dergelijke spelen daarbij een .groote.rol. De 
•tuinarchitect rciag.  clan ook in het.samenwerkend college 
van •geneeSkun.digen, architect en -binnenhnis-architect 
niet ontbreken. • 
Over de hygienische installaties. van een psychiatrische 
inrichting zoomede over de. specifiek mediSche vertrek-
ken •als  onderzoekkamers, operatiekamer, apotheek, la-
boratoria enz., behoeft nauwelijks.iets gezegd te worden. 
Datdeze bij den buidigen stand van de medische en van.  
de Psychiatrische wetens chap in alle .opzichten gelijk-
waardig.  behooren te zijn aan analoge installaties en 
vertrekken in ziekenhuizen, behoeft -natuurlijk niet te 
worden•bekIem.thond. 
Na deze korte beschrijving van het uiterlijk en innerlijk 
aspect der moderne psychiatrisc.he inric.htingen zou ik in 
het kort nog lets willen mededeelen over de behandelings-
methoden, zooals die in de hedendaagsche klinieken en 
gesticliten worden toegepast. 

• Men mag wel zeggen, dat de psychiatrie van den heden-
daagsch.en tijd en van de jaren, die voor ons liggen, ge-
kenmerkt is door een-rusteloos zoeken naar geneeswijzen 
en behandelingsmethoden, door een koortsachtig werken 
ann de vergrooting van de herstel-mogelijkhecien van 
zenutv- en geesteszieken. Er zijn clan ook in de laatste 
jaren meerdere opzienbarende behandelingsmethoden 

.gelanceerd,• die, al werden de aanvankelijk hooggespan-
nen verwachtingen niet steeds ten voile bevredigd, zich 
een blijvende plaats hebben verworven in het geneeS-
krachtig arsenaal der psychiatrie en die, zij het op zich 
zelf staand of in combinatie met andere behandelings-
wijzen toegepast, het genezend kunnen in belangrijke 
mate hebben verrijkt. 
Over het algemeen kan men de th.ans gebruikelijke be-
handelingsmethoden in twee groepen verdeelen. De eene 
groep, die men zou• kunnen noemen de groep der ziel-
kundig-opvoedkundige behandelingswijzen, is in hoofd-
zaak sgericht op de 'psychische beinvloeding van 'den zie-
ke. Zij is gebaseerd op de • vooropstelling, • .dat de • ver-
schijnselen van zenuw- en geestesziekte als zijnde 

uitingen van den geest, door psychische .middelen 
behooren te worden bestreden. De beoefenaar van deze 
metho den aaaavaardt weliswaar het felt; dat er zenuw-
en zielsziekten zijn, die hilt Ontstaan vinden in organiSche 
afwijkingen van de lichaamscinderdeelen, die het dentrale 
zenuwsteisel samenstellen, mar hij hbudt egnerzijds 
vast aan de suprematie van den geeSt, ook wanneer het 
geestesleven ziekelijk *gestoord is en sluit anderzijds de 
zuiver organische, dow.z. door ziekte, letsel of vernieti-
ging van het centrale zenuwstelsel veroorzaakte-geestes-
ziekten grootendeels.  of geheel van de •werkinqsspheer 
dezer behandelingsmethoden ult.. • 
De andere groep is die der biologisch werkende behan-
delingsmethoden. Hierbij wordt vooropgesteld, .dat de 
verschijnselen van zenuw- en .geestesziekte, zoo al niet 
nitsluitend, dam toch voor een rain of meer groot gedeelie 
verborzaakt •worden door stoornissen in de functie, der 
lichamelijke Organen, die het fijne raderwerk van het ze-
nuwstelsel vormen, te weten van hersenen, ruggemerg, 

Ontvangzaal. Foto E. Fesayo, .Amstercla 

zenuwknoopen, : zenuwvezels, klieren met inwendige af-
icheiding, •enz. Op grond van.deze opvatting'tracht-men 
nu langs biologischen weg, dat wil zeggen door recht-
sstreeksche inwerking.  op de genoemde lic.hamelijke orga.-
nen, door prikkeling en •beinvloeding der die organen 
samenstellende cellen, een verandering, een omvorming in 
de gestoorde levensfuncties te bewerkstelligen om op 
deze wijze langs indirecten.  weg genezend in te werken 

.op de gestoorde geestesuitingen, die er van afhanlcelijk 
zijn. 

'Het is hier niet de plaats, om een uitvoerige verhancle-
'ling te•geven over de. juistheid en de waarde der zuiver 
psychologisc.he• en der zuiver biogolische opvattingen 
betreffende het ontstaan van normale en abnormale-gees,-.• 
tesverschijnselen. Dewaarheid ligt trOnwens.  in het Mid-
den, geheel over.eenkomstig onze katholiek-philosoPhis.che 
opvattingen over het ziel-lichaam-probleem. Allegeestes-
verrichtingen zijn tijdens het leven een product van de. 
nauwe sameniverking tussc.ben ziel en lichaam., de nor- . 
male zoowel als de abnormale..Zelfs kan men zich het 
bestaan van abnormale geestesverschijnselen niet anders • 
denken dan als een gevolg "van eenigerlei ongunstigen 
invloed, uitgaande van afwijkingen in..bt sthffelijke, aan 
'ziekte en verandering onderhevige lichaam. De onstoffe- 
lijke ziel iramers kan zijn. Voor alle gevallen 
van zenuwziekte en van krankzin'aigheid kan men dan 
ook vellig een-  gecoinbineerde ontstaanswijze aannemen, 
zij het datnil eens geestelijke, dan weer lichamelijke 
factoren als•oorza:alc d.e overhand zullen hebben. 

• tisate :conclusie .hierait.  is: dan oOk, dat beide- .6t.oe.p..en- 
• 'van behan-  delingsmethoden-  nanst,-en; in •combinatie.ncet 
elkaar .lcunnes worden-toegepast en -dat -het: niet. 
zijn zih exclusief aan een .van-  beide 0'r-dep.pe va8t-  te 
hbuden; • : . • . •. - 
Onderide gebru" ikelijkezielkundigt-opyoedkundige 
delingsmethoclen nemen 'de oudere nog•-altijdeezi beiang- 
rijke plaats in.-Het zijn-de methOde ja.f- 
geleid van het.  Grieksche.woord, 
beteekent),. bestaande: in lit.vertrotiVoi zich- ultspreken 
van den patient.tegencivet.zijn:.atts-:eit.het:zich•-daantede 
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imtdoin Van alle hem henauwende Ziasconflicten;• de 
methode Van de overreding of de persuasie, de. methode 
van de suggestieve behandeling en de hypnose: Daar-
naast wordt; zij het ook met groote voorzichtigheid, de, 
psychoanalytische behandelingsWijze toegepast, zooals 
die 'door Freud .gegrondvest en door zijn leerlingen en 
navolgers gevarieerd is. Een zielkundig-opvoedkundige 
behandelingswijze in den Waren zin van het woord, die 
als he ware den geheelen gang van zaken in. een mo-
deme psychiatrische inrichting ,beheerscht, is de herop-
voedings- en. arbeidstherapie, in psychiatrische kringen 
algemeen aangeduid en bekend als „de actievere behan-
delingswqze volgens Simon"; flit is wel een van de be-
langrijkste a:anwinsten geweest, welke de .psychiatrie in 
de laatsfe decennia gekend.  heeft, eensdeels, wiil zij voor 
de behandeling van geesteszieken individueel zoowel als 
collectief van de grootste wa_arde gebleken is, anderdeels, 
will zij er. toe heeft bijgedragen, dat het innerlijk aspect 
der gesticb.ten voor krankzinnigen volkomen van aan-
schijn veranderd is. Zonder ook m.aar eenigszins te kort 
te doen aan degenen, die, voordat Simon zijn gedachten 
over de opvoedbaarheid van krankzinnigen tot een ge- 

• ordend sociaal gedrag pnbliceerde,.zic:b. toelegden op de 
invoering en verbetering van de arbeid§therapie, mag 
gezegd worden, dat Simons' beginselen door hun weten- - 
.schappelijke gefundeerdheid 'en him .1Ogischim samen-
hang een nieuwen geest in de gestichten gebracht heb-
ben. Ook mag zonder overdrijving .worden gezegd, .dat 
raede door .de invoering en de.  'stelselniatige , toepassing 
der Simonsche beginselen de psychiatrische inric.hting 
haar groote beteekenis gekregen heeft als sociaal-psy-
chiatrische instelling en daarmede voorgoed haar plaats 
heeft gekregen in het arbeidsgebied, dat men sedert het 
werk van den.Amerikaan Clifford W. Beers in 1907 met 
'den naam van..  psychische hygiene, geestelijke volksge-
zon.dheid of sociale psychiatrie betitelt. De zorg yoor de 
• geestelijke volksgezondheid toch is een drieledige: de 
voorbehoedende, de genezende en cle. na-zorgende. De 
psychiatrische inrichting, die den tweeden schakel vomit 
in ait werk, kan deze taak beter volbrengen, sinds de 
actieve behandelingsraethode er van het begin. .tot het 
eind der verpleging op gericht is de patie.nten te-hersocia-
liseeren, voor het maatsc.happelijk leven opnieuw geschikt 
te maken, met raiddelen, die geheel afgesterad zijn op 
.biologische geraeenschapsbeginselen, bij nitstek geschikt 
om het sociaal aanpassingsvermogen. aan: te kweeken en 
te b.erstellen. - 
De therapeutisc.he activiteit der laatste 20 jaren is in 
hoofdzaak gericht geweest op de tweede groep, die der 
biologische behandelingsmethoden. Men kan in deze 
groep twee ondergroepen onderscheideni prikkel- 
therapie en de narcose-therapie.-Deze zijn in wezen yol-
komen van elkaar versrbilleald. 
Onder prikkeltherapie verstaat men in het algemeen: het 
in het lichaam brengen van bepaalde stoffen,. die door 
hurt bijzondere.geaardheid het lichaam prikkelen tot een 
min of meer heftige, plaatselijke Of algem.eene afweer-
reactie. Deze re-actie, deze tegen-actie dus, van het le-
vende lichaam op het binnendrin  gen van vreemde stoffen 
is een algemeen biologisch .principe, dat men in' heel de  

levende n.atuur aantreft. Het is een natuurlijke afweer 
tegen al, wat schadelijk is en als zood.anig is het een der  
schoonste Wonderen der sc.hepping, dienende tot instand-
houding van het intacte inclividueele leven. Die afweer 
gescbiedt eensdeels door-- de vorming van bepaalde af-
weerstoffen in het bloed en de lichaamsvochten, tegen-
gif ten als het ware tegen de ingedrongen sclaadelijke be-
standdeelen, anderdeels door een aanzetting tot krachti-
ger fundtie van de lichaainscellen'ter overwinning van de 
aangebrachte schade-- en tot herstel van het verstoorde 
levensevenwicht. Zooals dat in de natuur gebruikelijk is, 
geschiedt deze afweer Vrijwel steeds in: overmaat en komt 
het lichaam, wanneer het overwint, doorgaans sterker en 
weerstandskrachtiger uit den strijd dan het er in gegaan 
is. Ook•worden lichaamscellen, die niet rec.htstreeks in 
het ziekteproces bettokken zijn of niet rechtstreeks door 
de schadelijke stollen.  benadeeld worden, tot verhoogde 
en verbeterde functie aangezet. Om met een strategischen 
term i.te spreken zou men kumien zeggen: niet alleen 
warden de strijdkracb.ten van het lichaam Op het ge-
vec.b.tstOoneel in den strijd geworpen, maar in het achter-
land worden ook onmiddellijk alle reserves versterkt. 
Van .deze beginselen nu maakt de prilckel-ther* ap"ie ge-
bruik door opzettelijk in het lichaam schadelijke of iiekte-
verwekkende stoffen in te brengen, maar dan stoffen van 
zoodanigen aard en in zoodanige hoeveelheid, dat zij 
niet levensgevaarlijk en niet schadelijk voor de gezond-
held zijn, doch juist voldoende, om het lichaarn tot de 
bovengenoemde afweer-reacties te prikkelen. Men kent 
deze methode bij de behandeling van meerdere lichame-
lijke ziekten en ook ter voorkoming van zulke ziekten: 

.Men denke bier b.v. aan de vaccinatie tegen pokken, 
roodvonk, diPhtherie, typhus e.d. Men heeft haar ook in 
de psychiatrische tb.erapie ingevoerd. Len van de oudst 
gebruikelijke middelen daartoe is het aanleggen van z.g. 
fixatie-abcessen door het inspuiten van een zekere hoe-
veelheid terpentijn of van een ander" e het weefsel pleat-
selijk stark prikkelende stof, waardoor locaal een heftige 
reactie in den von m van een abces te voorschijn geroepen 
wordt, welke ook op de meest verwijderde plaatsen van 
het lichaam volgens het straks genoerade biologisch be-
ginsel afweerreacties en functieprikkeling verwekt. Len 
raeer vervolmaakten von m van de prikkeltherapie vinden 
wij in de door den Weenschen psychiater Wagner v. 
Jauregg voor ongeveer 20 jaar ingevoerde malaria-th.e-
maple en de in navolging van zijn beginsel later uitge-
dachte. en uitgeProbee_rde diverse vormen van koorts-
therapie, die nog altijd met succes bij de behandeling van 
verschillende geesteszielcten worden toegepast. • 
Het doel van al deze prikkeltherapieen is dus: een. sterke 
• algemeene afweer van alle licb.aamscellen en daarmede 
ook van de zieke zenuwcellen te voorschijn te roepen, een 
aanzetting van alle lichaamscellen, incl. de zenuwcellen. 
tot buitengewone functie en tot herstel, een algemeene 
.„Urastimmung" van het licb.aam te bewerkstelligen. 
waardoor het herstel van' de zieke zenuwcellen mede be-
vorderd wordt: Men spreekt ook wel van: niet-specifieke 
prikkel-therapie, wijl de inwerlcing op de zenuwcellen 
niet rechtstreeksch en primair, cloch een secundaire.ne-
venwerking is. 



- 
Van geheel anderen aard is de narcose-thera/ pie, speciaal 
die, welke meet algemeenebekendheid geaiet balder den 
naam van slaapkuren of Datterschlafbehandeling.. Het 

:wezen van deze behandelingsmethoden - ii; dat men den. 
geesteszieke gedurende meerdere dagen achtereedin een 
toestand van diepen slaap, van narcose brengt. Daar-
mede worden this de hersencellen gebracht in een da:gen-
lang. voortdurenden toestand van volkomen rust, tij dens 
welken zij.gelegenYhebben zich te herstellen. Reeds 
jaren geleden; rond 1-5t4r,-,trachtte men dit te bereiken, 
doch -men beschilste toen nog niet over middelen met een 
voldoencle narcotische werking bij een relatief geringe 
giftig,heid.• Pas in 1922 gelukte het den Zwitser Klasi 
door micIdel van het enkele jaren voordien samenge: 
steld.e slaapnaiddel Somnifen slaapkuren te, geven, die 
niet al te gevaarlijk w4ren bij voldoend 1pngen duur en 
voldoende slaapdiepte, om de geestesziekte tot genezin.g 
of verbetering te brengen. Sedertclien vormen de slaap-
kuren, zoowel wat betreft de techniek als den .aard der 
gebruikte narcotica vervolmaakt, .een onoiatbeerlijk hulp-
middel in de psychiatrische therapie. 
Nog enkele van de nieuwste geneesWijzen wil ik lifer 
noemen, die een geheel ander karakter clragen dan de zoo 
juist .genoemde, al kan men de werking daarvan mis- • 
schien ook gedeeltelijk tot die van de prikkel- en de nar-
cose-therapie terug brengen. In de - eerste plaats de 
Insuline-shockbehandeling van den Weenschen 
Dr. Manfred Sakel. Deze behandeling bestaat bierin, dat 

.men den patient een serie insulineshocks doet ondergaan, 
dat wil.zeggen, dat men hem gedurende meerdere dagen 
aclitereen elken dag opnieuw gedurende eenige uren 
brengt in een toestand 'van .groote .bloedsuikerarmoede 
door het inspuiten van groote hoeveelheden insuline. 
Tengevolge van de ontsuikering van het lichaaia geraakt 
de patient in een diep comateusen toestand, welke na 
tot 1 .uur weer wordt opgeheven door toeciiening van 
een hoeveelheid ciruivensuiker, hetzij per. os, hetzij door 
middel van intraveneuse inspuiting. De uitwerking van 
deze insillineshocks op den geestestoestand.van psychose7,  
lijderS is niet zelden verbluffend en, al worden de aan-
vankelijk zeer hoog genoemde procentische herstelcijfers 
nietbereikt, het staat vast, dat wij in deze methode onge-
twijfeld een belangrijke therapeutische aa.nwinst hebben 

-verworven. 
Voorti client genoemd . de convulsie-therapie van den 
Hongaarschen psychiater .L. von Meduna,. een. biologi-
sche geneeswijze van geheel -anderen àaid. Deze zoekt 
het zieke zenuwstelsel te beinvloeden door het kunstma-
tig verwekken van epileptiforme insulten door naidclel van 

inspuiting met cardiazOl. Uitgaande Van-de verpnderstel-
- .de natuurlijice ,tegenstrijdigheid tusschen -srbizopfarenie 

en epilepiie meencle. v.- Meduna cle eerstge,noemae iiekte 
te loran  en bestrijden door het kunstmktig verwikicen.van 
epileptische ontlaclingen. Afgezien van de al of niet juist: 
heid zijner .vooropstelling is ...00k deze therapie - eet 
vrnchtclragencle gehleken. WfAiswanr Ideven er. aan .deze 
methode enkele technische bezwaren en zijn er ongel 
wenschte nevenverschijnselen *aargenomen;: die hebbex 
aangetoond, dat zij niet zon.dez ge.vaar.is, mar clAt-neena: 
niet weg, dat er genezingen van "een zoodanig einstig 
zielctevorm als de schi,.ophienie zijn geconstateerd, waar. 
van men voOr de in.voering clezer tb.erapie 
durfde droomen. Daarbij komt, dat steeds naar Verbete,  
ring gezocht wordt en near-  verinijcling der gevaarlijki 
bijverschijnseien en naar het" ziC.b.- kat aanzien zijn 
een belangrijken stap in de goede richting gekomen dom 
een modificatie van de convulsietherapie, .welke bestaa 
in het opwekken van epileptische insulted door raiClde 
van electrische prilckeling .der- hersenen: de electroshod 
volgens de Italianen Cerletti en Bini, een methode, di( 
sedert een half jaar ook in ons land is ingevoerd. 
Nog andere, minder belcende, minder toegepaste en noi 
in onderzoek zijnde biologisc.he behandelingsmethodel 
zouden bier genoemd kunnen worden. Met name zou hie 
kunnen worden gedacht..aan de hormonale behandelirg 
van geestesiekten; een gehried, waarop.  zeker in de toe 
komst nog belangrijke, terreinwinst te boeken zal zijn: 
kan hierop niet vender ingaan. Slechts wil ik bier nog bi 
opmerken, dat al deze lichamelijke behandelingsmetho 
den zeer ditgebreid klinisch werk met zich brengen 
waarvoor den beb.andelenden psychiater alle g.ewenschti 
en noodzakelijke hulpraiddelen ten dienste moeten s.taaa 
in den vorna van laboratoria, en. diverse technische bistal 
lades. Het spreekt (Inn  ook van zelf, dat de modern 
psychiatriscb:e inrichting.  van die hulpmiddelen voorzie 
is en dat zij mede daardpor aan het ziekenhuis voc 
lichamelijke zielcen is gelijk geworden. 
Om dit artikel te beiEindigen zpu ik no den nadrukwi 
len leggen op-  het vplgende:: . . 
Uit het bovenstaande zullen, naar ik hoop, ook niet-ingE 
wijden in de psychiatrie-de overtuiging gekregen hebbe: 
dat de. moderne psychiatrisclie ixarichting een le:vend 
ziekenhuisbedrijf is,. wairin èen .. groote therapeatiscl 
activiteit heerscht en .waarop de bekende woorclem 
die her binnengaat„ laat alle hope varen7 geenszins me 
van toepassing zijn. 

Heiloo, 12 April-1940. 
•••• 
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