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Over de schrijvers: Het boekje is uitgegeven door Mentrum, tegenwoordig 
onderdeel van Arkin, waar Linda Kramer projectmedewerker cliëntenparticipatie is. 
Het is samengesteld door haar samen met een werkgroep van cliënten en ex-cliënten 
die ervaring hebben met dwang en drang. Linda leverde ook de inleiding en 
verzorgde de interviews. 
 
Soort boek/stijl: Bundel met ervaringsverhalen van patiënten die in een isoleercel 
hebben gezeten. Het bevat een aantal ervaringsverhalen en gedichten van 
deelnemers aan de werkgroep. Na ieder verhaal volgt een interview over hoe ze de 
ervaring naderhand hebben ervaren en wat er met de isoleercel en zorg moet 
gebeuren. De werkgroep was gemotiveerd om zich in te zetten voor het terugdringen 
van separeren en startte het project Dwang Bedwingen. Dit boekje is één van de vele 
ideeën die zijn voortgekomen uit dit project. Doel van het boekje is de huidige 
cultuurveranderingen binnen de psychiatrie te stimuleren, zodat preventie en 
alternatieven voor isoleren een belangrijker plaats in gaan nemen om zich zo in te 
zetten voor het terugdringen van separeren. Helder geschreven, goed leesbaar, soms 
schokkend open en eerlijk. De moeite waard. 
 
Korte beschrijving: In Nederland komt het opsluiten van psychiatrische cliënten 
in separeercellen nog veelvuldig voor. De isoleer behoort standaard bij een gesloten 
afdeling. Sinds de jaren ’70 is er van verschillende kanten verzet tegen gedwongen 
isoleren gekomen: zowel vanuit cliënten- en familieorganisaties, alsook vanuit 
professionals en de brancheorganisatie. In de in deze bundel opgenomen verhalen 
wordt pijnlijk duidelijk waarom de cliënten graag willen dat de manier waarop er nu 
nog vaak wordt aangepakt wordt. Ze beschrijven mensonterende gesepareerd 
situaties, waarin personen in een cel zitten in vervuilde kleren, waarin ze plassen, 
poepen en ongesteld zijn. Ze hebben te weinig contact met hulpverleners en krijgen 
soms te weinig vocht. Of ze hebben een scheurjurk aan, en ontlasten zich op een 
soort papieren hoedje dat snel kapot gaat. Verder is er in een isoleer een schoolbord 
met krijtjes. En soms zijn ook de krijtjes kwijt. De verhalen gaan over eenzaamheid, 
angst, niet begrepen en serieus genomen worden. Daarbij komt dat de meeste 
patiënten niet geholpen werden door de isolatie periode die zij zo ondergingen. Ze 
beschrijven waarom niet en leveren alternatieven. Ze kijken meest met schaamte en 
verdriet terug naar de periode waarin ze geïsoleerd zijn geweest. Een periode die vaak 
veel te lang heeft geduurd, waarbij zij weg waren van kinderen en geliefden, niet meer 
wisten waar zij waren. In die kleine ruimte met weinig mensvriendelijk contact met 
hulpverleners werden de meeste van hen juist angstig of agressief. Uit alle verhalen, 
ook uit de enkele waarbij iemand wel baat heeft gehad van het geïsoleerd zijn, wordt 
duidelijk dat aandacht en een menselijker behandeling gewenst is van verplegend 
personeel en behandelaars. Tijdgebrek mag ook geen reden zijn om mensen te 
isoleren. De meesten willen van de isoleercel iets heel anders maken- bijvoorbeeld 
comfortrooms met balkon en parasol. 
 
Wat viel op: Dat je meteen hoopt dat jij niet in zo’n situatie terecht zult komen. 
Dat je niet begrijpt waarom verpleegkundig personeel zo weinig langskomt. Hoe dat 
dan zit. Waarom dat niet gebeurt. Indruk maken de verhalen waarin personen meer 



dan een dag in hun eigen urine, menstruatiebloed en poep leven. Dan moet ik 
denken aan de uitspraak van Wouter Kusters, zelf ervaringsdeskundige, dat zelfs een 
hond zo niet behandeld wordt. De bovengenoemde wensen zijn vaker genoemd. Ook 
door anderen in andere ervaringsverhalen of boeken over de psychiatrie. En dat lijkt 
me een goede zaak. 
 
Citaten: Pag. 17:’ (…) De nacht brak aan voor mijn gevoel. Ik had nog steeds dezelfde 
vieze kleren aan, maar ik vond het niet erg. Er was een camera en ik moest plassen. Ik 
dacht: als ze me dan toch zien dan maar goed, en trok pontificaal ten overstaan van 
de camera mijn broek naar beneden. Alles zat onder het bloed. Er lag wel een 
maandverbandje maar wat moet je met een maandverbandje als je zwaar ongesteld 
bent? Ik plaste en de vloer werd rood. ‘ 
Pag. 35: ‘LK.: Wat moet er met alle isoleercellen die nu nog in gebruik zijn 
gebeuren? W: Zo snel mogelijk iets anders verzinnen en dan verbouwen. Een meer 
menselijke benadering. Het project ‘Dwang Bedwingen’ kan bijdragen aan het 
bewustzijn dat isoleren echt niet gewoon is.‘ 
Pag. 41: ‘LK: Had jouw isoleerervaring kunnen worden voorkomen? C: Jazeker. In 
mijn dossier stond dat ik één op één contact kunnen bieden. Dat had een oplossing 
kunnen zijn. Het is hem niet eens gevraagd.’ 


