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Inleiding

De eerste indruk van de psychiatrie in Oost-.Europa is onveranderlijk die
van een reis terug in de tijd naar de `museums of madness' van Andrew Scull
(1979) of Erving Goffman's `total institutions'. Goffman voerde bet onder-
zoek, dat veel later tot zijn beroemde boek `Asylums' (ig61) zou leiden, aan
het begin van de jaren vijftig uit in een van de grote Amerikaanse `state men-
tal hospitals'-, nog voor de eerste psychofarmaca beschikbaar kwamen en
lang voor-deinstitutionalisering overheidsbeleid was geworden. Het ver-
schil tussen een Amerikaans `state mental hospital' en een psychiatrisch zie-
kenhuis in Santpoort, Praag of Boedapest was toen nog niet groot. Door de
snelle veranderingen dip sindsdien in de Verenigde Staten en West: Europa
in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen hebben
plaatsgevonden, lijkt de Oosteuropese psychiatrie in vergelijking daarmee
sindsdien stil to zijn blijven staari. Zoals het daar nu is, zo was het in het
Westen in 1950..

Dit is een to eenvoudige en ook to romantische voorstelling van zaken. Er
is in de Oosteuropese psychiatrie minder sprake geweest van een stilstand
die een reis in de tijd mogelijk lijkt to maken, dan van een heel ongelukkige
combinatie van geleidelijke achteruitgang, onsystematische verandering en
irrationele besluitvorming. Zo zijn de psychiatrische ziekenhuizen wel nog
grotendeels gehuisvest in gebouwen die tussen 186o (Boedapest) en 1920
(Boekarest) zijn opgetrokken, maar door overbevolking en gebrek aan on-
derhoud hebben zij aanzienlijk aan kwaliteit ingeboet, nogafgezien van het
feit dat wat in igoo als alleszins,aanvaardbare huisvesting van patienten
gold, dat nu meestal niet meer is, ook niet in Oost-Europa. Dit hoofdstuk
geeft een beeld van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg in Oost-
Europa aan het begin van de overgang naar een aanpassingaan wat interna-
tionaal algemeen aanvaard wordt als naar inhoud en vorm `goede zorg'.



240

Verslechtering en hoop op verbetering

Geestelyke volksgezondheidszorg

De psychiatric van voor 1940 was ook in de Verenigde Staten en Europa nog
vrijwel geheel een gestichtspsychiatrie van weinig dokters, bezig met de
`study and treatment of patients in a mandatory, involuntary, intramural
detention unit', zoals de emeritus hoogleraar psychiatric John Romano
(1990) het in een autobiografische terugblik op het begin van zijn carriere
samenvatte. Men beschikte nog nauwelijks over andere interventiemoge-
lijkheden dan de simpele toepassing van dwang. Zelfs de elektroshock was
toen nog maar net geintroduceerd.

De huidige ziekenhuispsychiatrie in Oost-Europa is een psychiatric van
vooral veel dokters, die tot op zekere hoogte ook beschikken over interven-
tiemogelijkheden, elektroshock en psychofarmaca zowel als vormen van
groeps- en arbeidstherapie (Calloway, 1992). Het verschil met hetWesten
zit in het onkritische, vaak slordige en willekeurige gebruik van deze midde-
len, ten dele zeker ook in een gebrekkige kwaliteit en onzekere beschikbaar-
heid. Ook de kennis en competentie van de psychiaters heeft zich niet ge-
handhaafd op het in 1950 internationaal gemiddelde niveau, het is niet alleen
in vergelijking met het Westen laag, maar ook gemiddeld gedaald ten op-
zichte van toen.

Dat dit kon gebeuren is het directe gevolg geweest van voortdurende poli-
tieke en ideologische interventies in de beroepsuitoefening en in de oplei-
ding. De beroepsgroep als zodanig had daar nog maar bijzonder weinig over
to vertellen en vooral in de voormalige Sovjet-Unie is men heel ver gegaan
in het beroven van de geneeskunde - en zeker van de psychiatric - van
iedere professionele en ook universitaire status. De afkeer bij de gestaalde
partijkaders van iedere vorm van psychologie en psychotherapie betekende
het einde van een ontwikkeling die omstreeks 1950 eigenlijk nog maar net
begonnen was. In Roemenie is men uiteindelijk zelfs zover gegaan, dat de
opleidingen voor maatschappelijk werk, psychologie en psychiatric werden
opgeheven. Aan dit soort deskundigheid was in niet-burgerlijke samenle-
vingen immers Been behoefte. De technolbgische wedijver met het Westen,
die op het gebied van de somatische geneeskunde nog wel een uitdaging
vormde, ontbrak op het gebied van de psychische problematiek geheel.

Dit is vooral heel treurig geweestvoor de ontwikkeling van de psychiatric
in landen zoals Hongarije en Tsjecho-Slowakije, die voor de Tweede We-
reldoorlog op dit gebied juist toonaangevend waren geweest: Van een her-
stel, toch al moeilijk door het verdwijnen van een grote groepjoodse psychi-
aters, is noch in de hulpverlening, noch op wetenschappelijk gebied sinds-
dien sprake geweest. Men nam over wat gemakkelijk en goedkoop beschik-
baar kwam (de psychofarmaca van de eerste generatie), introduceerde een
uiterst simpele vorm van poliklinische hulp als enige vernieuwing, ver-
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trouwde op een verouderde en verstarde diagnostiek en zette de zorg in de
ziekenhuizen voort, zoals die na de oorlog was aangetroffen.

De omwenteling heeft dat vooreerst allemaal alleen nog maar erger ge-
maakt: de eigen Oosteuropese farmaceutische industrie is ingestort en men
moet het nu doen met hulpzendingen uit het Westen of hopen dat de patien-
ten zelf in staat zijn de dure Westerse psychofarmaca to kopen. Zelfs in het
relatief welvarende Tsjechie is er in een psychiatrisch ziekenhuis per patient
niet meer dan twee gulden per dag beschikbaar. Dat is al niet voldoende
voor de gewone verzorging, laat staan voor geneesmiddelen. Voor vrijwel
alle landen van Oost-Europa geldt, dat het al kleine percentage van het na-
tionale inkomen, dat aan gezondheidszorg werd besteed, inmiddels nog la-
ger is geworden, maar dat het aandeel van de geneesmiddelen daarin is toe-
genomen als: gevolg van de - relatief - hoge prijzen die voor Westerse ge-
neesmiddelen betaald moeten worden.

Vernieuwing van de materiele infrastructuur van de psychiatrie is bij ge-
brek aan geld op dit moment op eigen kracht niet meer mogelijk. Deinstitu-
tionalisering al evenmin, omdat er voor de meeste patienten Been huis, Been
werk en geen inkomen is, terwijl ook hun familie van herkomst het meestal
al moeilijk genoeg heeft zelf het hoofd boven water to houden. Was er vroe-
ger in Oost-Europa weinig to krijgen, maar beschikte men over voldoende
geld en een grote mate van zekerheid in het-bestaan, nu is alles to krijgen,
maar is er geen geld en heerst er ten aanzien van alles een grote mate van
onzekerheid. Dat geldt ook voor de psychiatrische ziekenhuizen, die het met
veel minder geld moeten doen dan vroeger en tegelijkertijd worden gecon-
fronteerd met sterk stijgende kosten. Los van de help die van buiten komt,
zit de enige reele mogelijkheid van vernieuwing op dit moment in de verbe-
tering van de situatie van de patienten: betere bejegening, betere rechtspo-
sitie, betere leefomstandigheden. Daarvoor is weinig of geen geld nodig,
maar wel een verandering van regime en van houding. Dat is op veel plaat-
sen volop aan de gang.

De situatie in de psychiatrische ziekenhuizen

De Oosteuropese geestelijke gezondheidszorg is nog vooral gestichts- en zie-
kenhuispsychiatrie. De klassieke verschijningsvorm is een burchtachtig, ge-
heel gesloten bouwblok met een centrale ingang (de oudste vorm) of een ar-
rangement van losse- pavi-ljoens in een park, met op een centraal gelegen
hoofdgebouw een klokketorentje, waaronder zich de kamer van de
geneesheer-directeur bevindt. De meer moderne vorm is de grote afdeling,
een lange gang met links en rechts kamers, in een niet voor psychiatrische
patienten gebouwd ziekenhuis in een slordige buitenwijk. Binnen is alles
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kaal en hard, het licht, de muren, de stoelen. Gordijnen, kleden en planten
ontbreken. De zalen en gangen zijn meestal hoop en groot, en maken on-
clanks het soms grote aantal patienten een vreemd onbewoonde indruk, zo-
als de wachtkamer van een station. De neus corrigeert hier het oog: Een
dikke geur is het bewijs van langdurig verblijf.

In Oost-Europa is men thuis ook niet veel levenskwaliteit en zeker heel
weinig privacy gewend. Dat verschil in aanmerking nemend, blijft ook voor
de bevolking daar de omgeving van het psychiatrisch ziekenhuis bijzonder
weinig aanlokkelijk. Vrijwel overal zijn de afdelingen voor mannen en vrou-
wen gescheiden. Begrijpelijk overigens, omdat overal nog op zaal geslapen
wordt. Tussen de bedden staan geen afscheidingen, ook Been nachtkastjes
of stoelen. De sanitaire voorzieningen zijn meestal beperkt en kunnen
vooral in de Balkan-landen buitengewoon smerig zijn. Naar het oosten en
zuiden toe neemt ttouwens de algehele groezeligheid van zowel personeel
en patienten als beddegoed en keuken toe. In principe zijn alle afdelingen
gesloten - ook de `open' afdelingen - maar er wordt weinig gebruik ge-
maakt van isoleer- en separeermogelijkheden (die er trouwens meestal ook
nauwelijks zijn). Een verdeling naar leeftijdsgroepen komt nog wel veel
voor, naar aard van de problematiek of van de behandeling al veel minder.
In veel ziekenhuizen treft men ook demente bejaarden, zwakzinnigen, alco-
holisten en epileptici aan. Veel patienten gaan volgens de statistieken rela-
tief snel weer naar huis. Toch lijkt het aantal chronische verblijfspatienten
soms zo aanzienlijk to zijn, dat er alle reden is to veronderstellen dat de ge-
middelde opnameduur alleen vermeld wordt voor wie in hetzelfdejaar weer
naar huis gaat. De chronici worden dan helemaal niet meegeteld. Chroni-
sche patienten zijn dat overigens vaak op grond van een sociale indicatie:
bet zijn meestal oude mensen zonder sociaal netwerk. Het ziekenhuis func-
tioneert voor hen als verzorgings- en verpleeghuis. Er zijn schattingen dat
dit voor ongeveer 20 procent van de populatie het geval zou zijn.

Van privacy is in deze ziekenhuizen uiteraard nooit sprake en zelfs het
behoud van een eigen identiteit is bijna onmogelijk: patienten gaan gekleed
in pyjama en kamerjas, hebben geen zichtbare persoonlijke bezittingen,
zelfs Been herkenbaar eigen bed. De algehele sfeer is mat en passief, vaak
op het lethargische af. Een groot verschil met Nederland is dat er weinig ge-
rookt en nog minder koffie gedronken wordt: een teken van grote armoede.
In Tsjechie en Polen is de situatie vaak al wat minder treurig en ziet het er
allemaal ook wat prettiger uit. Inmiddels zijn op veel plaatsen met hulp uit
het Westen betere levensomstandigheden geschapen.

Aan de rechtspositie van psychiatrische patienten werd in de oude volks-
republieken Been aandacht besteed. In sommige landen bestond zelfs geen
regeling voor de gedwongen opname en bijna overal was zo'n regeling wei-
nig meer dan ideologisch geduld papier. In Rusland en Polen bestaan in-
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middels nieuwe wetten, voor een belangrijk deel naar Nederlands voor-
beeld, en zelfs de patientenvertrouwenspersoon heeft op een aantal plaatsen
ingang gevonden. Overheersend is echter toch nog de traditionele houding
die patienten als objecten van behandeling ziet en niet als subjecten, die
recht hebben op een respectvolle bejegening. Ook de patienten zelf hebben
het niet gemakkelijk met een verandering van positie en zijn er zeker niet
aan gewend uitgenodigd to worden hun mening to geven of voor hun eigen
belang op to komen.

Op veel -plaatsen beschikte men wel over vrij uitgebreide mogelijkheden
om patienten to laten werken, soms als therapie, maar vaker als arbeider in
een soort sociale werkplaats. Voor de omwenteling wisten veel ziekenhuizen
hieruit ook additionele inkomsten to verwerven, die zichtbaar ook ter verbe-
tering van het eten comfort van de patienten werden gebruikt. Na
de omwenteling raakte men zijn,afnemersechter voor een groot deel kwijt
en bleek men ook niet met anderen of met import to kunnen concurreren.
Geld voor materialen of voor de omschakeling op andere produkten is er na-
tuurlijk niet, de deskundigheid om dat to doen in een beginnende markteco-
nomie al evenmin.

Begripsverwarring

Een bron van verwarring in de discussie over de toestand van de geestelijke
gezondheidszorg in Oost-Europa is het bijna onvermijdelijke gebruik van
dezelfde begrippen om toch fundamenteel verschillende situaties to be-
schrijven..Zo kan strikt genomen in geen enkel Oosteuropees land gespro-
ken worden van een geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse zin van
het woord. Wat er is, heeft het karakter van een `last resort', dat door nie.-
mand vrijwillig wordt opgezocht en waar niet meer dan een minimum aan
psychiatrische hulp geboden wordt. Als er gezegd wordt dat de Oosteuro-
pese psychiatrie vooral `klinisch' georienteerd is, zal men dat in de meeste
gevallen toch als een eufemisme moeten zien voor het ontbreken van iets an-
ders dan een gestichtsbehandeling. Biologische psychiatrie in Oost-Europa
is Been verwijzing naar een moderne onderzoekstraditie, maar naar een ge-
brek aan iedere kennis van de psychologie (Tomov, tggt), een afwijzing van
de gedachte aan de samenhang tussen biologische, psychische en sociale fac-
toren, en een weinig kritisch gebruik van psychofarmaca en elektroshock.

Schijn bedriegt ook vaak in het.behandelingsaanbod en daarin is het ver-
schil met het Westen minder groot. `Creatieve therapie' kan staan voor an-
derhalf uur als afdelingtelevisie kijken., `ontspanningstherapie' kan een ver-
plicht middagdutje zijn, `arbeidstherapie' is meestal echt werken in de so-
ciale werkplaats van het ziekenhuis. Van therapie, laat staan van psychothe-

i
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rapie, was in het verleden nauwelijks sprake en het is nog steeds een uitzon-
dering, al wordt de invloed van degenen die in bet Westen hebben gestu-
deerd of zich daar al sterk op hebben georienteerd wel steeds meer merk-
baar. Zo heeft zich een vrij grote groep jonge Tsj echo- Slowaakse psychia-
ters al in de jaren voor de omwenteling underling op het gebied van de
psychotherapie weten bij to scholen door zelf(verboden) Westerse literatuur
to vertalen op de schrijfmachine, met vele lagen carbonpapier; in totaal
meer dan 200 titels - en elkaar in de zomervakantie to trainen. Men sprak
dan in kleine groepen met elkaar of de tenten op dezelfde camping op to
slaan.

Gebruikscijfers van de verschillende voorzieningen, overigens niet voor
alle landen beschikbaar, zeggen in Oost-Europa ook weinig over de echte
behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in de bevolking. Dat is niet alleen
omdat de bevolking in het algemeen afwijzend staat tegenover deze vorm
van hulp - of er gewoon bang voor is - maar ook omdat de geestelijke ge-
zondheidszorg of de psychiatrie vaak oneigenlijk gebruikt wordt en tegelij-
kertijdd veel psychiatrie onder een andere naam, neurologie bijvoorbeeld,
door het leven gaat. Onder de populatie van de psychiatrische ziekenhuizen
treft men nogal wat geestelijk gehandicapten en demente bejaarden aan,
maar ook mensen zonder huis of familie, seksuele delinquenten, alcohol- en
drugsverslaafden en zelfs `vergeten' dissidenten. De poliklinieken worden
in sommige Ianden niet alleen ook bezocht door epileptici en verslaafden,
maar kunnen ook plaatsen zijnwaar men een `niet-krankzinnigheids'attest
voor bijvoorbeeld een rijbewijs of een pas moet halen.

Natuurlijk is men op veel plaatsen, zeker in, de grote steden, druk bezig
het beeld en de praktijk van de zorg meer in overeenste'mming to brengen
met wat internationaal door de WHO, de Europese Unie (Bourgade et-al.,
1993) en de World Bank als standaard wordt beschouwd. Maar het versehil
blijft voorlopig groot, omdat de omstandigheden zo heel anders en de uit-
gangspunten zo veel slechter zijn dan in West-Europa of de Verenigde Sta-
ten.

De positie van de psychiater

Gebrek aan geld is een groot probleem bij all'e pogingen om de gezondheids-
zorg in Oost-Europa to moderniseren. In de geestelijke gezondheidszorg-
met zijn lage technologie-eisen speelt dat wat minder' Belangrijker is hier,
dat de Oosteuropese psychiater nauwelijks een serieus to nemen opleiding
of training in zijn specialisme heeft gehad. In de meeste gevallen begint men
meteen zelfstandig op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis to wer-
ken en daar blijft men dan ook. Er zijn daarnaast - met name in de hoofd-

-
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stad - enkele theoretische cursussen, die verzorgd worden door het Natio-
nale Instituut voor Psychiatric of door de Medische Academic. De cursus-
sen bestaan meestal uit hoorcollege, afgesloten met een examen. De litera-
tuur is zeer beperkt en de internationale literatuur zelfs vrijwel onbekend.
Taalproblemen spelen hier een rol, maar meer nog de volstrekte onbetaal-
baarheid van Amerikaanse en Engelse tijdschriften en boeken (Neumann,
1gg1). Voor Oosteuropeanen zijn ze naar verhouding zeker 50-6o keer zo
duur als voor ons. Ook in bibliotheken is weinig to vinden, al verbetert dat
door schenkingen en vertalingen nu wel snel.

In sommige landen kan men al binnen een jaar, in andere na drie jaar
psychiater zijn. Erg aantrekkelijk is het beroepsperspectief niet. Het salaris
is zeer laag (omgerekend meestal tussen de too en 200 gulden per maand,
in koopkracht is dat hoogstens ongeveer het tienvoudige waard) en de kan-
sen om prive wat bij to verdienen zijn, zeker voor psychiaters, heel klein.
Banen voor psychiaters zijn er in de gewone en categorale psychiatrische
ziekenhuizen, in PAAZ'en en in ambulatoria of poliklinieken die geheel los
staan van de ziekenhuizen en daar ook Been relatie mee onderhouden.
Sollicitatie- en selectieprocedures zijn er niet. In het verleden werd men een-
voudig benoemd op vrijgekomen posten. De maatschappelijke status van de
arts is laag en die van de psychiater zeer laag.

Het aantal psychiaters is in verhouding tot het aantal patienten meestal
nogal hoog, het aantal verpleegkundigen juist weer erg laag, terwijl psycho-
logen, maatschappelijk werkers en ABC-therapeuten vaak geheel ontbre-
ken. In het Marinescu-ziekenhuis in Boekarest waren er voor ruim 1200 pa-
tienten niet minder dan 8o psychiaters beschikbaar (gemiddeld q. per afde-
ling), maar slechts 16o verpleegkundigen, acht psychologen en twee maat-
schappelijk werkers. Dit past in het algemene Oosteuropese beeld van een
eenzijdige orientatie op medische specialisatie, die overigens wel meer als
een simpele arbeidsverdeling tussen nauwelijks in de breedte opgeleide me-
dici dan als een toespitsing en verdieping van expertise op een gebied gezien
moet worden-

Van teamwork is nog vrijwel nergens sprake en van een persoonlijke arts-
patientverhouding al evenmin. Iedereen verricht individueel zijn eigen taak
binnen het gegeven bureaucratisch-hierarchische kader, met een minimum
aan overleg of zelfs aan overdracht. Toen ik in een Roemeens ziekenhuis
eenjonge psychiater vroeg, waar het ziekenhuis nu het meest acuut behoefte
aan had, zei hij alleen maar 'teamwork'. Hij had zelf al in Belgie en Neder-
land stage gelopen en juist dat verschil met de. situatie in Roemenie had
diepe indruk op hem gemaakt. De volledige scheidingtussen kliniek en.poli-
kliniek staat vanuit -het ziekenhuis iedere vorm van betrokkenheid bij de in-
tegratie van de patient in de samenleving in de weg. Ook een papieren over-
dracht van de verantwoordelijkheid voor de patient vindt meestal niet
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plaats. Er is geen enkele vorm van overleg en contact is vaak ook telefonisch
niet mogelijk. Er is Been telefoon of deze werkt niet.

Psychiaters doen op hun afdelingen vaak werk, dat wij van verpleegkun-
digen - niet noodzakelijk B-verpleegkundigen - zouden verwachten. De
verpleegkundigen zelf hebben maar zeer beperkt een opleiding gehad, zeker
in de psychiatrie, en vervullen zowel de traditionele rol van `oppasser' als,
van ziekenverzorger. Het onderscheid in status en honorering is tussen psy-
chiaters en verpleegkundigen in de meeste landen niet groot. Beiden bren-
gen ook vrijwel al hun tijd door op de afdeling, zij het meestal niet tussen
de patienten. Bij gebrek aan middelen kan er ook niet veel met of voor de
patienten gedaan worden. Op de meeste afdelingen gebeurt dan ook niet
veel, behandeld of begeleid wordt er weinig. Toch valt bezoekers altijd weer
op, dat er zelfs in deze minimumsituatie tussen afdelingen en ziekenhuizen
veel verschil in sfeer en wijze van omgang met patienten kan zijn.

Verscheidenheid in eenvormigheid

Oost-Europa is meer een politieke dan een geografische aanduiding van het
gebied, dat inclusief het huidige Rusland bijna een halve eeuw deel heeft uit-
gemaakt van de directe invloedssfeer van de Sovjet-Unie of China (alleen
Albania). Veel landen willen de identificatie met `slavisch', `proletarisch'
en `achterlijk' die met het begrip Oost-Europa lijkt samen to hangen, zo snel
mogelijk achter zich laten. Tsjechie en Hongarije beschouwen zich als
Midden-Europa, liefst samen met Oostenrijk en de Bondsrepubliek. De
Baltische staten zien zich graag als deel van Scandinavia; Polen heeft een
eigen, `katholieke' identiteit, Roemenie weet zich als Romaans land verre
superieur aan Bulgarije, dat zelf weer vooral niet als Turks gezien wil wor-
den. Wat allen bindt, is de haat tegen de zigeuners.

Van de Baltische staten, Polen, het oude Tsj echo- Slowakij e en Hongarije
kan men zeggen, dat ze tot de Tweede Wereldoorlog deel hebben uitge-
maakt van de Europese burgerlijke cultuur met een volledig ontwikkelde
markteconomie, een hoogwaardige stedelijke infrastructuur en een zich
vestigende parlementair democratische traditie. De restanten daarvan zijn
aanwezig gebleven, ten dele als herinnering, altijd als verlangen. In de an-
dere landen is dat allemaal veel minder het geval en zij hebbeh nu dan ook
meer moeite hun weg to vinden: voor hen is alles nieuw.

De verschillen uit het verleden zijn ook in de geestelijke gezondheidszorg
nog goed to herkennen. We] is in alle Oosteuropese landen het systeem van
de gezondheidszorg in de loop van de tijd steeds meer aan het Sovjet-model
gaan beantwoorden. Maar aan de infrastructuur van de geestelijke gezond-
heidszorg heeft dat, als die al aanwezig was, niet veel veranderd. Waar nog
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niets was, heeft men de geestelijke gezondheidszorg vormgegeven als (was
het) lichamelijke gezondheidszorg. Van een bijzondere aandacht voor de
problemen van de geestelijke volksgezondheid is nooit sprake geweest, inte-
gendeel, de slechtste gebouwen waren altijd nog goed genoeg voor het mini-
mum aan psychiatrie, dat niet gemist kon worden. Vooral in de Sovjet-Unie
zelf, in Albanie, Roemenie en Bulgarije is dat het geval geweest en de gru-
welijkste voorbeelden daarvan zijn in Nederland ook uitgebreid op de tele-
visie to zien geweest. Die beelden molten echter niet gegeneraliseerd worden
naar alle voorzieningen en alle landen. Zo erg is het meestal toch niet en bet
beeld wordt ook wat gerelativeerd, wanneer men bedenkt dat ook in bet hui-
dige Rusland nog 40 procent van de algemene ziekenhuizen niet over een
warmwatervoorziening beschikt en 12 procent zelfs helemaal niet over stro-
mend water (Schoukens 1994). Psychiatrie kan dan Been prioriteit meer zijn.

Gezondheidszorg als staatszorg

Het Sovjet-gezondheidszorgsysteem is een extreme variant van het Natio-
nal Health Service-concept: gezondheidszorg is een verantwoordelijkheid
van de staat, die aan de burger in voldoende mate en vrij van kosten ter be-
schikking wordt gesteld (Deacon, 1984). Het systeem staat overigens niet in
eerste instantie ten dienste van de burger, maar van de beschikbaarheid van
voldoende produktiekracht ten behoeve van de economic, uiteindelijk dus
ook weer van de staat. Het Sovjet-gezondheidszorgsysteem wordt volledig
centraal aangestuurd en kent een piramidale opbouw, waarin mate van spe-
cialisatie en regiogrootte hand in hand gaan. Hoe hoger gespecialiseerd de
zorg, hoe groter de regio die bediend moet worden. Van professionele of in-
stitutionele autonomie is geen sprake. Het hele systeem wordt tot in details
van bovenaf ambtelijk geregeld, zonder rekening to houden met de plaatse-
lijke omstandigheden.

Op papier ziet de structuur er nog wel rationeel en helder uit, maar omdat
de Soviet-planeconomie een strikte bevelhuishouding is, waarin geen plaats
is voor onderhandeling met of zeggenschap van de lagere regionen, kan bet
in de praktijk nooit goed functioneren. Bovendien ontstonden er in de
Sovjet-Unie en in heel Oost-Europa naast het officiele stelsel een groot aan-
tal parallelle gezondheidszorgsystemen: voor en van het leger, de spoorwe-
gen, de mijnen, de grote industrieconglomeraten, de politie, de koopvaardij
en uiteraard - op Westers niveau - ook van de Partij, voor het hogere ka-
der, de `nomenklatoera'. Omdat de salarissen van artsen als `onproduktie-
ven' steeds ruim onder die van arbeiders werden gehouden, ontstond er ook
een soort schaduwstelsel. Wie wat gedaan wilde krijgen moest de dienst-
doende arts wat geld of goederen toesteken (Schoukens,1992; 1994).
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Hoewel de preventie op zich hoog in het ideologische vaandel stond, was
het Sovjet-gezondheidszorgsysteem feitelijk geheel en al gebaseerd op een
omvangrijk systeem van klinieken en poliklinieken, bemand door vooral
veel gespecialiseerde artsen. Internationaal werd fors propaganda gemaakt.
met de daaruit blijkende hoge kwaliteit van de gezondheidszorg en de ge-
neeskunde in de Sovjet-Unie en haar satellieten, maar het getuigde ook van
een onwankelbaar geloof in een mechanistisch mensbeeld. In the Soviet
medical system patients were treated in assembly-line fashion and were con-
sidered little more than a collection of organs; each one would be fixed by
the appropriate specialist' (Sakuls, 1993). De mens als machine, de arts als
monteur van een specifiek onderdeel. Van een persoonlijke relatie tussen
arts en patient hoefde in die opvatting niets goeds verwacht to worden, van
het idee van een professionele verantwoordelijkheid al evenmin. Concepten
als integrate geneeskunde of het biopsychosociale model passen uiteraard
ook absoluut niet in dit denken, maar zelfs voor huisartsgeneeskunde of
meer algemeen `primary health care' met zijn sterk preventieve inzet was
absoluut Been ruimte. Juist aan de introductie daarvan wordt nu in alle
Oosteuropese landen hard gewerkt: de huisarts als eerstverantwoordelijke
voor de gezondheidszorg, de preventie als eerste prioriteit.

Meer gezondheidszorg en minder gezondheid

Hoewel in alle Oosteuropese landen traditioneel een zeer klein deel van het
nationale inkomen aan gezondheidszorg wordt uitgegeven (meestal niet
meer dan 3 - 4 procent tegen ongeveer g procent in Nederland en bijna 14
procent in de Verenigde Staten), is er tegelijkertijd sprake van een enorme
overconsumptie: zeer veel polikliniekbezoeken, veel ziekenhuisopnames,
veel acute hulpverlening. De ambulance-arts vervulde voor veel patienten
de rol van huisarts. Het kostte heel Lang niets en aan artsen was al helemaal
geen gebrek, 20-50 per io.ooo inwoners (Nederland ongeveer 25), en aan
ziekenhuisbedden al evenmin, tussen de 6o en 125 per io.ooo inwoners (Ne-
derland ongeveer 115). De vergelijking gaat overigens niet goed op, omdat
het gemiddelde niveau van de artsen lager is dan in Nederland en veel artsen
uitsluitend administratief doorverwijzend werkzaam zijn. Ook het niveau
van de technologie achter het ziekenhuisbed is in Oost-Europa aanzienlijk
lager, terwijl de differentiatie tussen ziekenhuis- en verpleeghuisbed nauwe-
lijks mogelijk is. De produktiviteit en effectiviteit van de Oosteuropese ge-
zondheidszorg is steeds bijzonder laag geweest en dat heeft ook zeker niet
bijgedragen tot groot respect van de bevolking voor de sector. De verspilling
van mankracht en middelen is bij alle schaarste enorm geweest, mede omdat.
van niets de reele prijs bekend was of een rol speelde.
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De gezondheidstoestand van de bevolking in Oost-Europa is in de afgelo-
pen 25 jaar op veel indicatoren achteruit gegaan, zowel relatief in vergelij-
king met het Westen als absoluut in vergelijking met de eigen cijfers van bij-
voorbeeld 1970. Dat is Been verschijnsel van de laatstejaren en kan ook niet
worden toegeschreven aan de grote politieke en economische veranderingen
in deze landen en de daarmee samenhangende dating in de levensstandaard
(Feachem, 1994). Een ongezonde levensstijl (veel alcohol, veel tabak, veel
vet, weiniggroehte en fruit, weinig beweging), slechte en zware arbeids- en
levensomstandigheden (veel stress, veel ongelukken op het werk en in het
verkeer, veel abortussen, slechte behuizing) en op veel plaatsen de zeer ern-
stige vervuiling van het milieu lijken allemaal hun bijdrage to leveren, zeker
in vergelijking met het Westen, waar juist op at deze gebieden grote vooruit-
gang geboekt kon worden. De gemiddelde levensverwachting voor mannen
ligt - afhankelijk van het land en de regio - '1o tot 25 procent lager dan in
Nederland en de incidentie van ischaemische hartziekten neemt vooral bij
mannen van middelbare leeftijd nog steeds toe. De perinatale en kin-
dersterfte is twee tot vier keer zo hoog als in het Westen (World Bank, 1993).

De gebrekkigheid van veel van de klinische gezondheidszorg kan toch
niet verhelen, dat het belangrijkste verschil met het Westen op de gezond-
heidsindicatoren het gevolg is van het volledig achterwege blijven van elke
worm van preventief gedrag - afgezien dan van de gebruikelijke vaccinaties
- zowel bij de bevolking als bij de overheid.

Veel bedden en veel dokters

Een beschrijving van de situatie in de psychiatrie in de verschillende landen
van Oost-Europa laat overeenkomsten ook de nodige verschillen
zien. Duidelijk wordt dan ook dat de vergelijking met 1950 of i94o echt niet
opgaat, al blijkt wel dat de ontwikkeling van de psychiatrie in Oost-Europa
getekend is door verkeerde keuzes en onbegrijpelijke beslissingen.

Polen heeft een behoorlijk ontwikkelde geestelijke gezondheidszorg: Op
een bevolking van bijna 40 miljoen inwonerstelt het land 48 psychiatrische
ziekenhuizen, 50 PAAZ en en 25 categorale ziekenhuizen, vooral voor alco-
holverslaving, Het aantal bedden in de intramurale G G z bedraagt ongeveer
36.000 (het waren er een aantal jaren geleden nog 45. ooo), het aantal patien-
ten opjaarbasis ongeveer 150.000 (Dabrowski et al., 1992). Eris een nog zeer
bescheiden semimurale sector (8o voorzieningen voor deeltijdbehandeling
en enkele beschermende woonvormen) en een extramurale sector met ruim
6oo poliklinieken en 450 consultatiebureaus voor alcohol en drugs, die sa-
men ongeveer 700.000 mensen perjaar in behandeling hebben. Het aandeel
van de directe alcoholproblematiek daarin is, zoals overal in Oost-Europa,
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groot, ongeveer 15-20 procent. Er is in het hele land maar een verpleeghuis
voor psychogeriatrie; het total aantal 'verpleeghuis'-achtige bedden voor
chronische patienten en geestelijk gehandicapten bedraagt ongeveer
30.000. Het is moeilijk hier een duidelijk beeld van to krijgen, omdat deze
voorzieningen meestal niet als gezondheidszorg to boek staan.

Er werken in Polen ongeveer 2000 psychiaters en 12oo (klinisch)-
psychologen in de G G z, daarnaast nog 400 'therapeuten' en 400 maatschap-
pelijk werkers. Er is een groot Nationaal Instituut voor Psychiatric en Neu-
rologie, waar wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt en de top van de
psychiatrie-opleiding wordt verzorgd. Het instituut heeft ook een eigen kli-
niek en polikliniek. Voor alle andere instellingen in de geestelijke gezond-
heidszorg heeft het een referentiefunctie en het treedt ook op als een soort
inspectie van de geestelijke volksgezondheid. Er zijn nogal wat internatio-
nale contacten - ook voor-de omwenteling was dat al zo - en hoewel het
van oorsprong Sovjetrussische concept van het 'nationale instituut' voor
een medisch specialisme niet erg populair meer is, heeft het Poolse Instituut
voor Psychiatric en Neurologie altijd een goede naam weten to houden als
relatief partij-onafhankelijk. Anders dan in het oude Tsjecho-Slowakije wa-
ren in Polen de topposities in de psychiatric zeker niet alleen voorbehouden
aan trouwe partijleden.

Niet alleen vanuit West-Europa, maar ook vanuit Polen gezien is het con-
trast met een land als Albanie erg groot. Van een ontwikkelde G G z kan men
hier werkelijk niet spreken. Er is in Tirana een slecht uitgeruste universi-
teitskliniek met 150 bedden, er zijn enkele poliklinieken en drie of vier
'gestichten' voor in totaal ongeveer iooo vooral chronische patienten (niet
iedereen van hen beschikte tot voor kort zelfs maar over een echt bed). In
een van de gestichten bevindt zich zelfs een vrij grote groep psychiatrische
patienten met open tuberculose. Van behandeling is tot nu toe nauwelijks
sprake, al is er inmiddels met buitenlandse hulp wel enige verbetering in de
meestal deplorabele toestand van de gebouwen gebracht. Albanie telt wel
vrij veel artsen, maar weinig psychiaters en nauwelijks andere beroepsbeoe-
fenaren in de geestelijke gezondheidszorg.

In een toch ook arm land als Bulgarije is de situatie iets beter. Voor tien
miljoen inwoners heeft men de beschikking over bijna 15.000 psychiatrische
bedden, waarop bijna ioo.ooo mensen per jaar worden opgenomen. De
kwaliteit van de voorzieningen is zeer wisselend. Het aantal psychiaters be-
draagt ongeveer 700, het aantal psychologen slechts 70. Het aantal neurolo-
gen is met 1200 weer erg hoog. In de praktijk doen neurologen veel van het
werk van psychiaters, omdat de bevolking de neiging heeft de psychiatrische
poliklinieken to mijden. Wie daar eenmaal ingeschreven staat, loopt name-
lijk alle kans geen huis, werk, rijbewijs of pas to kunnen krijgen enzelfs geen
huwelijk to kunnen sluiten. De poliklinieken zelf zijn eenvoudige, kale ge-
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bouwen met grote wachtruimten en kleine spreekkamers, waar soms meer
dan een arts achter een klein tafeltje op patienten zit to wachten.

Omdat in het verleden maar heel weinig Bulgaren het land en het regime
ontvlucht zijn, is er nu ook weinig to merken van een moderniserende in-
vloed van repatrianten. Hulp uit het Westen krijgen de Bulgaren ook niet
veel, alle aandacht is wat dat betreft gericht op Roemenie, terwijl objectief
gezien de toestand in Bulgarije toch niet veel beter is. Een schrikbewind als
van de Ceaucescu's heeft Bulgarije echter nooit gekend, men is zonder veel
verzet uit de bevolking eigenlijk altijd een wat onopvallende en orthodoxe
volgeling van Moskou geweest.

Slowakije heeft Been nationaal instituut voor psychiatrie en ook niet -
als Tsjechie en Hongarije - een groot nationaal psychiatrisch ziekenhuis.
Er zijn een stuk of zes psychiatrische ziekenhuizen met 400-500 bedden en
25 P A A z' en met elk 40 - 6o bedden. Daarnaast is er een hele reeks psychiatri-
sche poliklinieken en is er in Bratislava een snort psychiatrische universi-
teitskliniek, bedoeld voor de tweede, `chef-arts'-fase van de psychiatrie-
opleiding, waar maar weinig psychiaters voor in aanmerking komen (to per
jaar op een totaal van 350). De kwaliteit van de gebouwen is aanzienlijk be-
ter dan wat in de Balkan-landen gebruikelijk is en er is ook sprake van een
zekere mate van differentiatie in patientenpopulaties. Net als in Polen wordt
er wel degelijk echt behandeld, volgens redelijk moderne maatstaven zelfs.
Anders dan in Polen echter zijn de psychiater`s in het oude Tsjecho-
Slowakije na de afgebroken politieke lente van 1968 in een isolement terecht-
gekomen. Contacten met het Westen werden bijna onmogelijk gemaakt en
moderne wetenschappelijke literatuur kwam nauwelijks meer het land bin-
nen. Van politiek misbruik van de psychiatrie is niet veel sprake geweest,
wel van een hope mate van politieke controle op de psychiatrie, onder meer
tot uitdrukking komend in een vrijwel volledige afwijzing van psychothera-
pie en een kwalitatief ondermaatse, maar destijds politiek correcte bezetting
van hoogleraars- en directieposten.

In Hongarije (met tien miljoen inwoners ongeveer even groot als Slowa-
kije en Bulgarije) zijn ongeveer 13.500 psychiatrische ziekenhuisbedden be-
schikbaar. Het land telt 130 poliklinieken, bijna 700 psychiaters, ongeveer
twee keer zoveel psychiatrische verpleegkundigen en ruim Zoo klinisch psy-
chologen (Van der Zwaan,1986; Banki, tggl). Psychiatrische aandoeningen
spelen een grote rol in het ziekteverzuim - vierde of vijfde grote oorzaak
- en in 1989 waren er meer dan 20.000 eerste opnames in de psychiatrie.
Hongarije is een bakermat van de psychiatrie en de psychotherapie (Fe-
renczi, Alexander, Balint), maar daar is niet veel meer van to merken, al
zijn er wel aanwijzingen - net als in Tsjechie - dat de bevolking minder
afwijzend tegenover psychische problematiek en `praathulp' staat dan in de
Balkan-landen en Rusland.
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Het is moeilijk in het algemeen nog iets to zeggen over de toestand in de
Russische Federatie. Het strakke en strikte centrale regime vanuit Moskou
is vrijwel verdwenen en men doet overal maar wat, vaak met niet meer dan
een absoluut minimum aan middelen. In een laatste overzicht berichtte
Yastrebov (iggi) nog opgewekt over de superieure kwaliteit van bet oude
Sovjet cc z-systeem met zijn 480 psychiatrische ziekenhuizen (334.000 bed-
den), 280 grote en 3400 kleine poliklinieken. Er waren nog wel enkele klei-
nere problemen, zo gaf hij eerlijk toe, maar dankzij het Nationale Instituut
voor de Psychiatric en de Opperste Sovjet was de oplossing daarvan hoog-
stens nog een kwestie van tijd.

De Russische psychiatric is door een lange en gruwelijke traditie van poli-
tick misbruik internationaal in de jaren zestig en zeventig zeer in diskrediet
geraakt. Het door de politick invloedrijkste psychiater Alexander Snezh-
nevski geintroduceerde diagnostische label van de `sluipende schizofrenie'
als een ziekte die bet gezond verstand van de politieke dissidenten zou be-
dreigen, opende de deuren voor een heel nieuw soort forensische psychia-
tric. Uitstoting uit de World Psychiatric Association konden de Russen in
1983 alleen voorkomen door zelf bet wereldcongres in Wenen to verlaten. Op
het volgende wereldcongres, in Athene in 1989, konden zij al weer hun en-
tree maken, al waren toen zeker nog nietalle slachtoffers van deze psychia-
trisering van oppositie en kritiek gerehabiliteerd. Dat zou, ook moeilijk zo
snel hebben gekund, want naast de enkele in het Westen bekend geworden
gevallen blijken nog tienduizenden anderen het slachtoffer geworden to zijn
van deze mogelijkheid om zonder vorm van proces uit de weg geruimd to
worden.

Onbekend verleden, onzekere toekomst

In de tijd van de Koude Oorlog was de Wereldgezondheidsorganisatie
(wxo) een van de weinige plaatsen waar Ooat en West elkaar nog met de
suggestie van samenwerking en een gemeenschappelijk belang konden ont-
moeten. De basis daarvoor waren onder andere de medische statistieken,
die juist in Oost-Europa op grote schaal, vaak nog met de hand, werden ge-
voerd. Op enkele politick en ideologisch bepaalde uitzonderingen na zijn de
cijfers over de incidentie en prevalentie van ziekten en doodsoorzaken uit
Oost-Europa ook steeds redelijk betrouwbaar geweest. Daarvoor is een een-
voudig bewijs uit het ongerijmde: Veel cijfers waren minder mooi dan die
van de Westerse landen en werden bovendien.geleidelijk aan steeds lelijker.

Gebruikt in het beleid werden de cijfers overigens niet, de verzameling
ervan had een bijna autonoom karakter.

Ondanks alle cijfers over de gezondheidstoestand van de bevolking, is de

I
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kennis over bouw en werking van de gezondheidszorg in Oost-Europa ge-
brekkig gebleven en daar is nu ook niet veel meer aan to doen. In de tijd van
de volksdemocratieen beperkte de informatie zich tot de officiele brochures
van de ministeries van Volksgezondheid. In hoeverre de werkelijkheid over-
eenstemde met het beeld dat daarvan werd gegeven, was onbekend en kon
ook niet worden vastgesteld bij gebrek aan mogelijkheden om daar onafhan-
kelijk onderzoek naar to doen. Overigens wist men in de landen zelf meestal
ook niet hoe het precies zat. Er werd eenvoudigweg Been onderzoek naar
gedaan en voorzover het de bijzondere gezondheidszorgvoorzieningen voor
bet leper of het partijkader betrof, was het zelfs onmogelijk daar ook maar
de geringste informatie over to krijgen.

Ook over het daadwerkelijk functioneren van de gezondheidszorg in een
regio of van een specifieke voorziening was eigenlijk niets bekend. Het is
niet meer mogelijk daar alsnog een goed beeld van to krijgen, de situatie is
al to veelveranderd. De ineenstorting van de regimes heeft bijna meteen ook
gevolgen gehad voor de gezondheidszorg. De gegevensverzameling begon
to stagneren; de geldontwaarding deed in deze sector onmiddellijk grote te-
korten ontstaan, de bijna complete ontmanteling van de eigen farmaceuti-
sche industrie maakte geneesmiddelen plotseling dtzur en schaars, de eerste
artsen gingen zich zelfstandigvestigen en de eigen gezondheidsdiensten van
de grote industrieconglomeraten konden niet langer gehandhaafd blijven.
In enkele landen (Sovjet-Unie, Joegoslavie) viel bovendien het centrale ge-
zag weg.

De informatie die inmiddels wel beschikbaar is gekomen, is onvermijde-
lijk een mengeling van verouderde officiele gegevens en recente empirische
kennis over een systeem in crisis. Uiteraard is de officiele informatie nooit
helemaal vertrouwd, maar het propaganda-effect was in zoverre toch wel
effectief, dat ook in het Westen algemeen aangenomen werd Bat de gezond-
heidszorg in de landen van bet oostblok niet alleen redelijk goed ontwikkeld,
maar ook redelijk goed gespreid en effectief was. De confrontatie met de
werkelijkheid is vrijwel steeds een schok geweest. Het was bijna overal slech-
ter, minder, inefficienter en veel minder egalitair dan men altijd had ge-
dacht en het was duidelijk Barer al jaren van een toenernend verlies aan kwa-
liteit sprake moest zijn.

De meer `care'-georienteerde vormen van gezondheidszorg waren er ver-
reweg het slechtst aan toe. De minachting van de oude regimes voor `onpro-
duktieven' werd scherp voelbaar in de ook voor Oosteuropese begrippen
bijzonder slechte omstandigheden waarin demente bejaarden, zwakzinni-
gen en psychiatrische patienten moesten leven. In de medische statistieken
vinden we hen nauwelijks terug en over hun lot was tot voor kort niets be-
kend (wHo, 1991). Westers bezoek was in psychiatrische ziekenhuizen ook
allerminst welkom.
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Het is opvallend en tekenend voor de situatie, dat er in de psychiatrie nog
steeds meer sprake is van humanitaire hulp dan van een verbetering van, de
medische voorzieningen. Veel hulp is ook voortgekomen uit puur particu-
liere initiatieven, waarbij vooral de vorm van de jumelage' of de `twinning'
opvalt, de samenwerking tussen een Westerse instelling voor geestelijke ge-
zondheidszorg en een instelling in Oost-Europa. Deze verbindingen zijn
meestal zgnder steun van overheden of fondsen tot stand gekomen. In de
meeste rapporten van de WHO of de World Bank wordt maar zeer terloops
melding gemaakt van de geestelijke gezondheidszorg, de bejaarden- of de
zwakzinnigenzorg. Alle aandacht gaat uit naar de verbetering van de huis-
artsgeneeskunde en de primary health care, de opbouw van een goede ge-
neesmiddelenvoorziening, de introductie van. een verzekeringssysteem of
de verhoging van de kwaliteit van het management en de techniek in de zie-
kenhuizen.

Gezondheidszorg behoort voor de meeste Oosteuropese regeringen niet
tot de eerste prioriteit en dat geldt voor uithoeken als de psychiatrie nog eens
to meer. Zonder inzet van de nieuwe regeringen blijven de sponsors echter
ook terughoudend. Hun beleid is crop gericht hulp to geven op basis van
de prioriteiten die de Oosteuropese regeringen zelf stellen (WVC, iggi). De
inhoud, de omvang en de aard van de hulp is dan weer een zaak van verder
overleg, waarbij het accent duidelijk weer meer ligt op wat in het Westen
als zinvol, noodzakelijk of wenselijk voor de toekomst wordt gezien.
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