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geschiedenis van de gezinsverpleging. Uitgeverij Epo, Berchem 2010. ISBN:
9789064456091 (Overige gezondheidszorg/1).

Soort boek/Stijl: “Welkom in Geel” beschrijft de geschiedenis van de psychiatrische
gezinsverpleging in dit stadje uit de Antwerpse Kempen. Hoe daaruit een gemengd
systeem van psychiatrische zorg ontstaat met pleeggezinnen die patiënten
in hun midden opnemen, een plaatselijke bevolking die door haar tolerantie
integratie in de samenleving mogelijk maakt en het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum (OPZ), dat zorgt voor professionaliteit en een multidisciplinaire
behandeling. Met diverse verhalen van o.a. patiënten en pleeggezinnen, dokters en
verplegers. Rijk voorzien van mooi illustratief historisch materiaal, goed geschreven,
makkelijk leesbaar. Erg de moeite waard.

Over de schrijvers: Bert Boeckx werkt sinds 2004 als archivaris bij OPZ Geel. Als
historicus specialiseerde hij zich in sociale geschiedenis en geschiedenis van de
psychiatrie. Geert Vandecruys stapte na zijn studies geschiedenis in het secundair
onderwijs. Hij is intern pedagogisch begeleider van de scholengemeenschap
KOGEKA en werkte mee aan talrijke historische publicaties.

Korte beschrijving: In dit boek wordt beschreven hoe in Geel in de loop der
eeuwen een traditie is ontstaan om psychiatrische patiënten in gezinnen op te nemen.
Nadruk ligt bij de beschrijvingen op de eerste helft van de twintigste eeuw, toen enige
duizenden patiënten ondergebracht waren in een gemeente van amper 15.000
inwoners.
Al sinds de dertiende eeuw worden psychiatrische patiënten in Geel opgevangen
in pleeggezinnen. In het verleden speelden daar ook economische belangen een rol
bij. Want als een gezin een patiënt opnam, dan kreeg ze niet alleen kostgeld, maar
kon de patiënt ook meewerken in het huishouden bijvoorbeeld of op het land. En de
kostgangers gaven ook geld uit aan inkopen in Geel. Langzamerhand werd de
kostganger een lid van de gemeente. Zij namen deel aan diverse onderdelen van het
dagelijks leven, thuis, op het werk en in de vrije tijd. Psychiatrische patiënten kregen
zo een volwaardige plaats in de samenleving.
Er ontstond ook een traditie om patiënten in gezinnen te blijven opnemen en de
inwoners van Geel waren tolerant ten opzichte van hun pleegkinderen. Als
pleegouders stierven namen hun kinderen vaak de zorg over. In Geel is uiteindelijk
multidisciplinaire behandeling ontstaan, een gemengd systeem waarbinnen
pleeggezinnen, plaatselijke bevolking en het OPZ samen zorg dragen voor de
psychiatrische patiënt. Het is een aanpak die wereldwijd interesse opwekt en steeds
meer een tendens wordt binnen de psychiatrie.
In het boek zijn vele verhalen te vinden over het dagelijks leven te Geel. Daarin
vertellen patiënten, verplegers, pleegouders en kinderen openhartig hoe het er in
Geel aan toe ging. Daarnaast bevat het boek informatie over ideeën en (wereldlijk)
aanzien van behandelend artsen, de therapieën en methodes waarmee dokters en
verplegers in het verleden werkten en ook over de Geelse psychiatrische instelling.
Ook verhalen van de honderden Nederlanders en van een aantal andere
merkwaardige buitenlanders zijn opgenomen. Een mooi, realistisch, goed
gedocumenteerd document met oog voor het humane.

Wat viel op: Dit is een interessant boek omdat met behulp van de geschiedenis van
het stadje Geel wordt uitgelegd hoe gezinsverpleging is ontstaan en welke tradities



daar zijn ontstaan. Voor- en nadelen van het opnemen van patiënten binnen
gezinnen, thuis, worden benoemd, een vorm van verzorging en zorg die momenteel
weer in de belangstelling staat. Wat mij daarbij opviel is dat psychiatrische patiënten
niet alleen deelnamen aan het sociale leven, maar ook belangrijke taken op zich
namen: Er waren ook economische en sociale aspecten die van invloed zijn geweest
op het ontstaan van deze traditie in Geel. Zo werd de bevolking tolerant. Dat maakt
dat ik bezig blijf met de vraag hoe deze vorm van multidisciplinaire zorg in onze
huidige samenleving kan passen. Die vraag gaat ons allen aan, maar hoort zeker
thuis op opleidingen van hulpverleners binnen de psychiatrie. Mooi, dat dit boek zo
een bijdrage levert voor diverse discussies, o.a. wat randvoorwaarden moeten zijn
voor een dergelijke multidisciplinaire aanpak.

Citaten: Pag. 43: ‘Het psychiatrisch gesticht als gebouw ontstaat uit de wisselwerking
tussen maatschappij, psychiatrie en architectuur. Terwijl de meeste instellingen uit
de 19 de en 20ste eeuw ver van de bewoonde wereld werden opgetrokken, is er in Geel
een sterkere betrokkenheid met de gemeenschap en het gemeentelijk weefsel.’
Pag. 69: ‘‘Ik werkte in de tuin, maar in de winter moesten we samen met de patiënten
kolen scheppen in de kelder. Ik herinner me dat wijlen dokter Meeussen bij mij kwam
staan en me vroeg: “Wat is arbeidstherapie?” Ik antwoordde: “Arbeidstherapie? Nog
nooit van gehoord.” “Dat is werken door te zien werken”, vertelde hij mij. De
patiënten zagen mij werken en dat stimuleerde hen om zelf aan de slag te gaan.’
Pag. 101: ‘Het woord ‘patiënt’ of ‘cliënt’ is in de Geelse gezinsverpleging pas de laatste
jaren wat ingeburgerd geraakt en dan nog enkel bij de mensen uit de sector.
Gelenaars spreken van een ‘kostgast’ of ‘ene/een van de Kolonie’ of meestal
nog gewoon over een ‘zieke’ of eerder negatief over ‘een kwiet’.
Pag. 126: ‘‘Het is die rust en die kalmte die ze krijgen en het “laten doen met wat ze
bezig zijn”, dat “geen opmerkingen maken”, maar gewoon vriendelijk zijn zoals je
tegen een klein kind bent, niet beginnen te strijden tegen deze mensen, want ze
hebben maar één gevoel. Dat is bijvoorbeeld die plaats voor dat voorwerp en dat mag
niet veranderen. Dat hebben wij door die honderden jaren heen geleerd en daar zijn
we zo mee vertrouwd geraakt dat we heel gemakkelijk met deze mensen kunnen
omgaan.’’
Pag. 291: ‘De essentie van de Geelse gezinsverpleging zit in de unieke manier waarop
professionele hulpverleners en vrijwilligers hun sterktes combineren en samen
ongedwongen ten dienste staan van cliënten met langdurige en meervoudige
hulpvragen. Precies dat – zorg in de gemeenschap met een solide en permanente
ondersteuning door gespecialiseerde equipes en ziekenhuisfaciliteiten –
beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie als een ideale zorgvorm in de
hedendaagse psychiatrie.’
Pag. 293: ’ In de Geelse gemeenschap zijn de contacten tussen cliënten en gewone
burgers, of het nu om pleeggezinnen gaat of niet, heel natuurlijk én frequent,
waardoor de relaties kunnen normaliseren. Het is duidelijk dat de gemeenschap
zich zeer verdraagzaam toont tegenover die mensen die sterk afwijkend gedrag stellen
en hen ondersteunt.’

Recensies: http://www.epo.be
Extra: http://www.geel.be/product/512/default.aspx?_vs=0_n&id=1623: (… )
(…) FARO en het Geels Geschiedkundig Genootschap als partners het plan opgevat
om deze recente geschiedenis terug tot leven te brengen. Voor dit grootschalige
project hebben de verschillende partners een aanvraag tot subsidie ingediend bij het
ministerie van Cultuur. Minister Anciaux keurde in maart 2007 de eerste fase goed.



Het project loopt over drie jaren.
Tijdens de Dimpnadagen van 2010 zal 'Tussen de mensen' één van de drie pijlers zijn.
Van 23 april 2010 tot en met 30 mei loopt er een tentoonstelling in de Halle en het
Van Disselhuis over de geschiedenis van de gezinsverpleging op basis van de
getuigenissen. (…)
Op 21 maart verschijnt het boek “Welkom in Geel”. Een geschiedenis van de Geelse
gezinsverpleging door Bert Boeckx en Geert Vandecruys (red) bij uitgeverij Epo,
Berchem. De publicatie is een uitgave van OPZ Geel, de stad Geel, de
KOGEKAscholen, het OMV Gasthuismuseum, het Geels Geschiedkundig
Genootschap en FARO. We zijn ook bezig aan een DVD over hetzelfde thema. Ten
slotte zal vanaf het voorjaar 2010 ook een website online komen met uittreksels uit
interviews, filmfragmenten en een beeldbank met fotomateriaal over de
gezinsverpleging.
Voor meer info kan je contact opnemen met Geert Vandecruys (KOGEKA), 014 57 85
64, geert.vandecruys@kogeka.be.
http://www.opzgeel.be/nl/nieuws/htm/Project_tussen%20de%20mensen.asp
(…) Heel wat pleeggezinnen en oud-personeelsleden van het OPZ Geel hebben hun
steentje bijgedragen bij de totstandkoming van de tentoonstelling en het boek. Een
absolute aanrader.
De tentoonstelling: “Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de
Geelse gezinsverpleging” loopt van zaterdag 24 april tot en met zondag 30 mei 2010
in de Halle (oud-stadhuis, Markt, Geel). In het van Disselhuis (Stationsstraat) is een
tentoonstelling over de Nederlandse patiënten te zien. (…)
Filmvoorstelling Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling en het boek werd
heel wat beeldmateriaal verzameld. Samen met bestaand materiaal uit het
OPZarchief werden deze fragmenten verwerkt in een film specifiek over de
geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging. Deze film wordt ter gelegenheid van de
Dimpnadagen vertoond op donderdag 20 mei om 14.00 uur en om 20.00 uur in de
grote tent van Gheelamania op De Werft. Toegang is gratis.


