
STELLINGEN 

I 

Een opname in een psycbiatriscb ziekenhuis is een summatie van deelsi
tuaties die elk op zich niet obligaat hiertoe boeven te leiden. 

Dit proefschrift. 

II 

Bet stellen van de indicatie tot een psycbiatrische opname is een spe
cialistische verrichting die het beste kan worden verricht door de psy
chiaters uit de Ambulante Geestelijke Gezondheids Zorg. 

Dit proefschrift. 

III 

Opname Voorkomende Strategie8n 1 die 
getrainde en ervaren bulpverleners 1 

vele psycbiatriscbe opnamen. 
Dit proefscbrift. 

IV 

worden toegepast door voldoende 
bieden een geed alternatief voor 

Het gevaarscriterium van het wetsvoorstel BOPZ vertoont dusdanige 
lacunes dat van de invoering van dit criterium vooralsnog geen verbe
tering van de rechtszekerbeid van de psycbiatrische patient mag worden 
verwacht. 

Dit proefschrift. 

v 

De verwachting dat de gestoorde reality testing en bet gebrek aan 
ziekteinzicht van psychotische patio§nten kunnen worden "genezen" door 
een confrontatie met de realiteit berust per definitie op een gestoorde 
reality testing en een gebrekkig ziekteinzicht van hulpverleners. 

VI 

Het (doen) verricbten van acute psychiatrische hulpverlening binnen een 
7x24-uursbereikbaarbeidsdienst gedurende meer dan veertig uur per week 
is strijdig met de belangen van de patient die recht beeft op een "uit
geslapen" hulpverlener en staat baaks op de maatscbappelijke ontwikke
ling tot verkorting van de werkweek. 

VII 

ongemotiveerde patH~nten bestaan niet. De kunst van het hulpverlenen is 
om uit te zoeken waartoe zij zijn gemotiveerd. Gemotiveerde therapeuten 
onderscbeiden zicb door deze kunst van ongemotiveerde therapeuten. 

VIII 

De onduidelijkheid omtrent de mogelijke aansprakelijkheid van beroeps
beoefenaren binnen een RIAGG kan bet functioneren van deze beroepsbe
oefenaren zodanig verstoren dat hierdoor de kans op problemen en mede 
daardoor op fouten wordt vergroot. 



Elk professioneel hulpverleningscontact dient naast een intermenselijke 
symmetrische relatie (ik-jij) een complementaire relatie (hulpverlener
cli8nt) te bevatten. Menselijkheid alleen is evenals louter deskundig
heid een onvolwaardig hulpverleningsproduct. 

X 

Kwaliteitscontr6le van de producten van de Geestelijke Gezondheidszorg 
kan door de inspectie, analoog aan de werkwijze van de Keuringsdienst 
van Waren, het beste steekproefsgewijze worden uitgevoerd. 
(Nota Geestelijke Volksgezondheid 18463 nrs. 1-2) 

XI 

Beginnende hulpverleners kunnen door de bestudering van de debatten van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal, op een voor hulpzoekenden minder 
belastende wijze dan mogelijk is in het directe contact met clienten, 
worden getraind in het leren onderkennen van comrounicatiestoornissen. 

XII 

Bet Kuifje-stripboek 'De juwelen van Bianca Castafior$' geeft de ver
storende invloed van de nieuwe communicatietechnologie op de intermense
lijke communicatie zo beeldend weer dat het een standaardleerboek van de 
communicatietheorie genoemd kan worden. 
(W.A. Wagenaar. NRC Handelsb.1ad 1983, 3 october, bijlage Wetenschap & 

Onderwij s) 

Stellingen behorende bij het proefschrift 'OPNAMEVOORKOMENDE STRATEGIEEN 
IN DE PRAKTIJK VAN DE SOCIALE PSYCHIATRIE' van J.A. Jenner. 
Rotterdam, 28 november 19B4. 


