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Voorwoord

Het is duidelijk dat de staat van de architectuur voor de psychiatrie nog behoorlijk wat te 
wensen overlaat. Nog steeds worden mensen maandenlang opgevangen in gebouwen die 
soms meer van een gevangenis weghebben dan een gebouw waar men psychisch beter 
kan worden. Sinds enkele jaren ben ik gefascineerd door deze opgave. Hoe immers te 
bouwen voor mensen die psychisch ziek zijn en daardoor andere behoeftes hebben in een 
gebouw dan de doorsnee mens. Gebouwen voor jeugdigen hebben ook nog eens van 
doen met een tweede factor, de adolescentie. De jeugdige maakt zich enerzijds los, heeft 
behoefte aan privacy, maar heeft anderzijds juist de groep en begeleiding nodig. Over 
gebouwen voor jeugdigen met een psychiatrische aandoening is zo goed als niets 
gepubliceerd, laat deze thesis een eerste aanzet zijn in deze nog te onontgonnen opgave.

Deze thesis is geschreven in het kader van het vak AR2A010 Architectural History Thesis 
onder begeleiding van Cor Wagenaar.
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Hoofdstuk 1. 
Inleiding met onderzoeksvraag en -opzet

Wanneer we naar de gebouwen voor de psychiatrie kijken, kijken we naar meer dan sec 
architectuur. Deze zorgomgeving is in de loop der tijd veranderd en beïnvloed door vele 
maatschappelijke-, sociale- en economische factoren. Is dit immers niet de plek waar in 
architectuur tot uitdrukking wordt gebracht hoe wij als samenleving omgaan met hen die 
niet voldoen aan de heersende sociale conventie? Waar men in de middeleeuwen 
'gekken' opsloot in cellen met stro op de grond in dolhuizen, wordt er tegenwoordig 
gestreefd naar een humane, zo normaal mogelijke opvang en behandeling van 
psychiatrische patiënten.
   Binnen de groep van psychiatrische patiënten zijn de adolescenten (±16-22 jaar) een 
bijzondere groep. De adolescent bevindt zich in de fase tussen het kind en de volwassene. 
In de samenleving weet men niet altijd raad met leeftijdsgrenzen. Adolescenten werden (en 
worden soms nog steeds) in architectuur en wetgeving opgevangen in structuren die zijn 
ontworpen met het oog op de 'gewone' volwassen patiënt die niet meer opgevoed hoeft te 
worden en die op eigen initiatief hulp zoekt voor een psychisch probleem1. Tot aan de 
jaren vijftig is de speci'eke plaats van de adolescent in de psychiatrie niet erkend. In 
Nederland is er vanaf de jaren tachtig begonnen om, verspreid over het land, een klein 
maar qua functies gedifferentieerd kinder- en jeugdpsychiatrisch circuit op te zetten 
(Verheij, 1996a). Hulpverlening voor adolescenten moet niet alleen op de adolescent, 
maar ook op de ouder afgestemd zijn. Onder andere de ontwikkelingsfase van de 
adolescent en de belangrijke positie van de ouder in de behandeling, stellen andere eisen 
aan een psychiatrisch ziekenhuis dan het geval is bij de volwassen patiëntenpopulatie.

Deze thesis zal inzicht proberen te krijgen op de onderzoeksvraag: wat is de positie van 
de adolescent in de architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis in Nederland vanaf de 
jaren vijftig? De hieronder liggende hypothese is dat de positie van de adolescent pas laat 
is erkend, lang werden kinderen en jongeren als kleine volwassenen gezien, waardoor de 
architectuur die deze groep moest opvangen bij psychiatrische problemen lang niet altijd 
op hen was toegerust. Een deelvraag luidt: Hoe heeft deze architectuur de terugkeer van 
de jeugdige in de maatschappij als doel gesteld  en op welke manier is dit in de 
architectuur tot uiting gekomen? Voor een adolescent ligt er immers een heel volwassen 
leven voor zich, waardoor (weer) kunnen functioneren in de maatschappij van het grootste 
belang is.

Deze thesis zal vanuit verschillende perspectieven naar een samenhangend geheel werken. 
Allereerst zal er in hoofdstuk 2. Achtergrond in het algemeen naar de jeugdpsychiatrie 
gekeken worden, hoe heeft zij zich ontwikkeld en wat is de huidige stand van zaken. 

Hoofdstuk 3. De architectuur de (jeugd)psychiatrie en haar architectuur is onderverdeeld in 
tijdsperiodes, waarvan elke periode een op dat moment geldende visie op de adolescent 
markeert. Omdat de adolescent pas in de jaren zeventig als speci'eke doelgroep werd 
herkend, is er ook aandacht gegeven aan de positie van het kind en de volwassenen. De 
adolescent werd namelijk tot in de jaren tachtig nog dikwijls behandeld op afdelingen van 
ofwel kinderen ofwel volwassenen opgenomen. Tot op heden zijn er weinig bronnen die 
zich op de geschiedenis van de adolescenten psychiatrie richten. Wanneer deze er wel 
zijn, zijn deze vooral gericht op de ontwikkeling van het vakgebied, waarbij de positie 
van de adolescent wel genoemd wordt. Dit hoofdstuk is hierdoor een compositie van 
meerdere bronnen gebruikt. Deze komen uit de hoek van de architectuurhistorie, met 
auteurs als Noor Mens, en uit de hoek van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met auteurs als 
Verheij en Verhulst. 

In Hoofdstuk 4. Architectuur voor de jeugdpsychiatrie staan drie projecten centraal die 

1  Verhulst, 2000
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belangrijk waren voor de ontwikkeling van de architectuur van de jeugdpsychiatrie. Er 
worden twee projecten besproken die beiden zijn opgezet als therapeutische 
gemeenschap. De eerste is Amstelland (1971, Santpoort) welke wellicht de meest  vrije 
Therapeutische Gemeenschap was. Deze wordt besproken aan de hand verschillende 
geschreven bronnen. De tweede beschreven Therapeutische Gemeenschap is De 
Viersprong (1966, Halsteren), ontworpen door architect Onno Greiner (1924-2010). Aan 
de hand van geschreven bronnen en een interview op zijn vroegere bureau Greiner van 
Goor Architecten wordt gepoogd inzicht te krijgen in hoe ruimtelijk wordt omgegaan met 
de behandelmethode van de therapeutische gemeenschap. In 1997 werd De Jutter 
ontworpen door EGM architecten, waar normalisatie en het scheiden van behandeling en 
verblijf een centraal thema vormden. Door middel van geschreven bronnen en een 
interview met EGM Architecten is gepoogd inzicht te krijgen hoe dit tot uitdrukking is 
gekomen in de architectuur.

In Hoofdstuk 5. Conclusie wordt teruggeblikt op de verschillende hoofdstukken. De 
projectbeschrijvingen met hun bijbehorende interviews zullen vergelijken worden. Van 
hieruit wordt geconcludeerd wat de positie van de adolescent in de architectuur van het 
psychiatrisch ziekenhuis is. 
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Hoofdstuk 2. 
Achtergrond

Jeugdigen zijn eeuwenlang opgenomen in de klinisch psychiatrische voorzieningen voor 
volwassenen. De administratie van vele Europese en Amerikaanse psychiatrische 
instellingen voor volwassenen uit de negentiende eeuw wijst uit dat ongeveer acht procent 
van de opnamen jeugdigen onder de twintig jaar betrof, voornamelijk vijftien- tot 
twintigjarigen. In Nederland is pas in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, 
naar ratio over het land verdeeld, een beperkt aantal jeugdpsychiatrische bedden 
gerealiseerd (ong. 600 van de ongeveer 1.300 kinder- en jeugdpsychiatrische bedden op 
een totaal van ongeveer 30.000 psychiatrische bedden!). In 1994 kregen kinder- en 
jeugdpsychiatrische klinieken ook expliciete jeugd-BOPZ toegewezen1.

1 Verheij, 2014, P 269
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2.1. De adolescent en psychiatrische stoornissen

De adolescentie is de periode tussen ons elfde en tweeëntwintigste levensjaar, de fase 
tussen het zijn van het kind en en het zijn van een volwassene. In deze periode staat 
verandering en ontwikkeling centraal. Een verandering van de lichamelijke kenmerken, de 
groeispurt en de rijping van de geslachtsorganen. Een cognitieve verandering waarbij het 
abstract-logische denken tot ontwikkeling komt. En een sociale verandering, in deze 
periode heeft het loskomen van de ouders een centrale rol en het ontwikkelen van een 
eigen identiteit, waarbij de ontwikkeling van de seksuele identiteit een belangrijke rol 
inneemt. 

Wanneer adolescenten ernstige of complexe persoonlijkheidsstoornissen hebben, is een 
normale ontwikkeling niet mogelijk en stagneert hun overgang naar het volwassen 
worden1. Er wordt vaak gedacht dat psychische stoornissen in deze periode ontstaan. Uit 
een onderzoek van Kiser, Ackerman en Pruitt in 19872 kwam echter naar voren dat de 
problematiek vaak al in de eerste drie levensjaren is ontstaan. Door het vermogen zich aan 
te passen van het gezin of het kind zelf, of bijvoorbeeld door het speciaal onderwijs, was 
het mogelijk voor de jongere zich staande te houden. Het stagneren van de overgang naar 
het volwassen worden zorgt er vaak voor dat de jongere zich niet meer staande kan 
houden en dus juist in deze periode in het hulpverleningscircuit terecht komt. In de 
adolescentie nemen psychiatrische stoornissen uit de kindertijd, zoals hyperactiviteit en 
agressief gedrag een andere vorm aan. Ook maken psychiatrische beelden zoals anorexia 
nervosa, schizofrenie en de bipolaire stoornis hun intrede3. De gemiddelde leeftijd tijdens 
de eerste psychose is 19 jaar, vaak het eerste voorteken van psychotische stoornissen 
zoals schizofrenie4.

Behandeling geeft de ontwikkeling van jongeren zoveel mogelijk kans en geeft hen ook de 
mogelijkheid terug te keren en te functioneren in de maatschappij. De verandering en 
ontwikkeling in de adolescentie zorgt voor een reorganisatie van het 'psychisch apparaat'. 
Hierdoor vindt er een herschikking in de psyche plaats bij de jeugdige. Tegelijkertijd is dit 
ook de moeilijkste fase voor behandeling door egocentriciteit, weigering om mee te 
werken, ongeduldigheid, terughoudendheid, grilligheid en onzekerheid van adolescenten5.

1  Reinier van Arkel, 2015
2  Van Loon, 1996
3  Verhulst, 2000
4  Christenhusz, 2008, p. 157-158
5  Schachtenschabel, 2005, p. 58
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2.3. Behandelingsvormen in de jeugdpsychiatrie

Opname in een geestelijke gezondheidszorg instelling, ook wel ggz-instelling genoemd, 
kan zowel vrijwillig als onvrijwillig gebeuren. Over het algemeen kunnen adolescenten die 
worden opgenomen (tijdelijk) niet meer zelfstandig functioneren en zijn de psychische 
klachten zo ernstig dat een opname noodzakelijk is. De adolescenten hebben 
uiteenlopende problemen en de plaatsing in een instelling dient dan ook verschillende 
doelen en verschilt daarom ook in duur.
   Het onderzoek en de behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie is multidisciplinair. 
Behalve de kinder- en jeugdpsychiater kunnen ook gezondheidszorg- en klinische 
psychologen, psychotherapeuten, gezins- en groepstherapeuten, sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen, arts-assistenten, vaktherapeuten en sociotherapeuten betrokken zijn.

Er zijn verschillende behandelingsvormen bij psychische problemen. De ambulante 
behandeling is een psychische behandeling op afspraak, waarbij geen sprake is van een 
opname. De dagbehandeling is een psychische behandeling (in een psychiatrische 
instelling) in dagdelen, waarbij de patiënt na de behandeling thuis overnacht. De 
dagbehandeling vult het gat op tussen enerzijds de intensieve, klinische zorg en anderzijds 
de ambulante/poliklinische zorg1. De klinische, of murale, behandeling is een psychische 
behandeling in een psychiatrische instelling met vierentwintig-uurs zorg. Deze thesis richt 
zich op deze laatste vorm van behandeling. De klinische behandeling wordt vervolgens 
weer onderverdeeld in afdelingen op basis van tijdsduur, doelgroep, doelstelling, 
behandelingsmethodieken, organisatiemodel, enzovoorts2. Een veel gebruikte 
onderverdeling is in (acute) opname-units, kortdurende en langdurende behandeling. 
   De acute opname-unit is een gesloten afdeling. Voor de invoering van de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) uit 1994 was er een 
groot tekort aan dit type voorzieningen. Jeugdigen met ernstige symptomatologie, 
bijvoorbeeld suïcidaliteit, psychosen of gevaarlijke acting-out, moesten meestal op gesloten 
afdelingen voor volwassenepsychiatrie worden opgenomen. De doelstelling van acute 
(gesloten) opname-units is crisisinterventie, symptoomreductie en rehabilitatie. Soms is 
herstel van de ADL-functies (stabilisatie) voldoende3. Deze afdelingen worden gekenmerkt 
door een sterk gestructureerd dagprogramma. Het verblijf op deze afdeling hoeft meestal 
niet langer dan enkele weken of hooguit maanden te duren.
   De kortdurende klinische afdeling is minder gestructureerd en beschermend en meer op 
interactie en uitdaging gericht dan de acute opname-units. Onderwijs en verschillende 
vormen van psychotherapie zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. De groep 
waarin de jongere leeft is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verblijf is 
meestal enkele maanden tot ongeveer een half jaar en kan een vervolgbehandeling zijn 
voor adolescenten na de acute opname-unit. 
   Waar eerst gedacht werd dat langdurige behandeling beter en degelijker was dan een 
kortdurende, is door de hoge kosten, de opkomst van andere behandelingsmethodieken en 
de ontbrekende wetenschappelijke onderbouwing van de claim dat 'lang beter is dan kort' 
een andere gedachte ontstaan. Zo weet men tegenwoordig dat sommige stoornissen, zoals 
schizofrenie, ook met jarenlange intensieve psychotherapie niet te verhelpen zijn. Onder 
langdurige behandeling vallen nu onder andere voorzieningen als beschermd wonen.

1  Kiser, Culhane, Hadley, 1995 in Duyx, 1996, p. 64-65
2  Ghuman, Sarles, 1994 in Duyx, 1996
3  Nurcombe, 1989 in Duyx, 1996
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Hoofdstuk 3. 
De ontwikkeling van de (jeugd)psychiatrie en haar architectuur 

Tegenwoordig is vrij bekend dat de meeste psychiatrische stoornissen ontstaan als gevolg 
van aanleg en door omstandigheden in het leven. Het lijkt dan ook alsof het taboe dat 
lange tijd heeft gehangen op het hebben van een psychiatrische stoornis langzaam maar 
zeker verdwijnt en dat mensen met een psychiatrische aandoening steeds minder als 
'abnormaal', 'afwijkend' of zelfs als 'gek' worden bestempeld. Door de tijd heen is de 
maatschappelijke opvatting over (mensen met) een psychiatrische stoornis steeds 
veranderd. Met deze beweging ging ook de bouw voor de psychiatrie mee, van opsluiting 
in dolhuizen tot het bouwen van woongroepen in het stadscentrum. Hierdoor kunnen we 
de psychiatrie betitelen als dé plek bij uitstek waar in architectuur tot uitdrukking wordt 
gebracht hoe wij als samenleving omgaan met hen die niet voldoen aan de heersende 
sociale conventie. In een onderzoek uit 2009 beschrijft UR Architects deze relatie tussen 
architectuur en de psychiatrie en wordt zelfs gesteld dat het ontwerpen en bouwen van de 
landelijke instellingen of gestichten en de afzondering van de geestelijk zieke de 
voorwaarde vormt voor de ontwikkeling van de psychiatrie1.

1  UR Architects, 2009, p. 4
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3.1. De middeleeuwen tot de achttiende eeuw 
Het kind als kleine volwassene

Het eerste voorbeeld van de opvang voor mensen met psychiatrische stoornissen kunnen 
we vinden in de middeleeuwen. Mensen met afwijkende gedrag, 'razenden', werden 
gezien als een gevaar voor de openbare orde van de stad en opgesloten in dolhuizen. Er 
werd geen verschil gemaakt tussen criminelen, krankzinnigen of armen, die samen de 
groep van 'onmaatschappelijken' vormden. Krankzinnigen werden nog niet als een aparte 
groep beschouwd, net als geesteszieke oudere kinderen en jeugdigen1. In dolhuizen ging 
het niet om genezen maar om het 'bewaren'. Dit is ook terug te zien in de bouw van deze 
voorzieningen, die bestonden uit een kleine aantal cellen rondom een vierkante 
binnenplaats. De cellen waren vaak niet meer dan donkere ruimten met stro op de grond, 
waar mensen regelmatig werden vastgeketend. De stichters van de dolhuizen waren 
welgestelde burgers die door de christelijke plicht tot naastenliefde met hun nalatenschap 
zorgden voor de oprichting van de dolhuizen2.

Het kind werd in de middeleeuwen niet als kind gezien, maar als een kleine volwassene 
met een belangrijke economische waarde3. De opkomst van het Calvinisme halverwege de 
16e eeuw met zijn idee van de zondige mens zorgde ervoor dat mensen en dus ook het 
kind als van weinig belang werden gezien, in de literatuur werden zij zelfs vergeleken met 
gekken en dronkaards. Gestoord gedrag werd gezien als het werk van duivelse krachten4.

Geesteszieke kinderen en jeugdigen konden behalve in een dolhuis ook in een weeshuis 
belanden. Weeshuizen boden onderdak, verzorging en een aanzet tot werk. Bescherming 
van de maatschappij en 'correctie' waren de functies van deze weeshuizen5.

1  Verheij, 2014, p. 268
2  Mens, 2010
3  Verhulst, 2014, p. 2
4  Verhulst, 2014, p. 2
5  Angelin, 2002 in Verheij, 2014, p. 36
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3.2. De achttiende eeuw als keerpunt

Tot ver in de achttiende eeuw bleven dolhuizen in Nederland in gebruik. Het 
"Menschlievend Besluit" van koning Willem I in 1818 riep op tot de verbetering van de 
opvang van krankzinnigen in gestichten en bracht verandering; vele dolhuizen werden 
aangepast aan opvang waarin genezing meer het doel was. Hierin was Veldwijk lange 
tijd een voorbeeld, een gesticht dat buiten de stad lag en zo ruimte gaf aan landarbeid 
voor de patiënten en voor buitenlucht. 

In de achttiende eeuw interpreteerde men niet langer afwijkend en gestoord gedrag in 
religieuze termen, maar men begon dit in te verklaren in medische termen1. In het 
buitenland werd de 'moral treatment' door Engelsman William Tuke ontwikkeld. De basis 
van de 'moral treatment' is de identi'catie van geestesziekten als aandoening. Door 
recente wetenschappelijke inzichten zou er verbetering in de aandoening te brengen zijn 
(Mens, 2010). Engeland, toen leidende wereldmacht, liep waarschijnlijk voorop in de 
behandelingen van geesteszieken2.

Door onder andere de publicaties van Rousseau vond er een herziening plaats over de 
positie van het kind. Het economisch nut van het kind domineerde niet langer, opvoeding 
en onderwijs werden belangrijker en er kwam ruimte voor het afwijkende kind3.

1  Szasz, 1995 in Verhulst, 2014, p. 4
2  Verhulst, 2014, p. 4)
3  Verhulst, 2014, p. 3
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3.3. De negentiende eeuw 
De psychiatrische stoornis als onomkeerbaar hersendefect

Hoewel er een herziening over de positie van het kind plaatsvond, bestond er aan het 
begin van de negentiende ook de opvatting dat het kinderbrein onvolgroeid is en daarom 
niet vatbaar voor ziekte en zonde1. Lastige en criminele kinderen werden in deze tijd hard 
aangepakt, ook als men wist dat ze geestesziek waren. Soms verdwenen ze voor jaren in 
een rijksopvoedingsgesticht of krankzinnigengesticht2. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijzen neuropsychiaters beschadigde of door 
erfelijke oorzaken defecte hersenen aan als veroorzaker van psychiatrische aandoeningen3. 
De opvatting die nu heerste was dat er aan hersendefecten niets of weinig viel te genezen. 
Andere veroorzakers van psychiatrische aandoeningen bij kinderen werden gezien in 
erfelijkheid, overmatig masturberen, overbelasting en religieuze preoccupatie4.  Door deze 
opvattingen beperkte de 'behandeling' van geesteszieken, zowel volwassenen als 
kinderen, zich tot opvang, bescherming en bevoogding. Dit hield een combinatie van 
fysieke en morale beïnvloeding in, in de vorm van kruidenthee, bedrust, medicijnen en 
arbeid5. 
   Voor criminele kinderen en jeugdigen werden de helft van deze eeuw in de Verenigde 
Staten en in diverse Europese landen trainingscentra en residentiële instellingen opgericht 
met als doel heropvoeding van het kind. Hieraan ten grondslag lag de sterke 
maatschappelijke wens om het burgerlijk leven te reguleren en moraliseren. Zo kregen 
kinderen en jeugdigen hulp onder de voorwaarde dat de regels werden gevolgd, dat er 
werd gehoorzaamd6. Onder institutionele zorg of behandeling vallen in de negentiende 
eeuw voorzieningen als kostscholen, weeshuizen, opvangcentra, groepshuizen, residenties 
en klinische voorzieningen.
   In 1824 werden in Bincêtre en in 1831 in la Salpétrière psychiatrische scholen voor 
geestelijk gestoorde kinderen opgericht. In 1852 werd er in het Nederlandse gesticht de 
Meerenberg onderwijs aan zwakzinnige kinderen gegeven. Een belangrijke nieuwe 
opvatting is  dat het kind opvoeding nodig heeft en dat leren en dwang niet samen hoeven 
te gaan7.

Krankzinnigengestichten waren bedoeld voor volwassenen. Uit de administratie van vele 
van deze gestichten in Europa en Amerika uit de negentiende eeuw blijkt echter dat 
ongeveer acht procent van de populatie onder de twintig jaar was, vooral vijftien- tot 
twintigjarigen8. De eerste speciaal voor kinderen bedoelde afdeling werd in 1850 in het 
beroemde psychiatrische ziekenhuis hôspital Bicètre in Parijs gesticht. In 1864 bouwde 
Hoffman een nieuw psychiatrisch ziekenhuis met een aparte kinderunit in Frankfurt am 
Main9.  Pas tachtig jaar later werden deze initiatieven ook in Nederland opgepakt, het 
hieraan ten grondslag liggende gedachtegoed is al in de negentiende eeuw tot stand 
gekomen10.

In deze periode werden er steeds meer gestichten buiten de stad gebouwd, bij voorkeur 
volgens het paviljoensysteem. Paviljoens konden optimaal worden ingepast in de natuur, 
het was makkelijker om een fysieke scheiding tussen verschillende categorieën en klasse 
patiënten te realiseren en binnen elk paviljoen was er een grote mate van 

1  Christenhusz, 2008,  p.17
2  Simpelaar, 2014
3  Christenhusz, 2008, p.17
4  Alexander, Selesnick, 1966 in Verheij, 2014, p. 15
5  Christenhusz, 2008, p.17 en Laufer, Laffey, Davidson, 1974 in Verheij, 2014, p. 37
6  Baert, 1989 in Verheij, 2014, p. 37
7  Verhulst, 2014, p. 3
8  Verheij, 2014, p. 269
9  Verheij, 2014, p. 15
10 Verhulst, 2014, p. 4
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overzichtelijkheid1. Het bouwen van paviljoens gaf ook veel mogelijkheden tot uitbreiding. 
Patiënten woonden samen met een huisvader en moeder in deze paviljoens, samen 
vormden ze een 'gezin'. 

In 1869 identi'ceerde de Amerikaanse arts George Beard binnen de groep van 
geesteszieken de 'zenuwlijders'. Zij waren anders dan de krankzinnigen doordat zij geen 
gevaar vormden voor de maatschappij en zich bewust waren van hun problematiek2. Deze 
groep bestond vooral uit welgestelde stedelingen. In de Krankzinnigenwet uit 1841 was 
vastgelegd dat er in een gesticht uitsluitend krankzinnigen mochten worden opgenomen. 
Deze nieuwe voorzieningen van tal van privéklinieken werden sanatoria genoemd om het 
onderscheid met de krankzinnigengestichten te benadrukken en dit werd ook in de 
architectuur tot uitdrukking gebracht door betrekkelijk luxe gebouwen in een gezonde, 
natuurlijke setting. Op zichzelf staande sanatoria bleven uitzonderlijk, de meeste sanatoria 
werden bij bestaande gestichten gebouwd3.

In de eerste uitvoerige Duitse, Franse en Engelse publicaties over geesteszieke kinderen 
wordt nog amper onderscheid gemaakt tussen stoornissen van volwassenen en die van 
kinderen4. Hermann Emmingshaus brak in zijn 'Die psychische Störungen des Kindesalters' 
(1887) als een van de eersten met de benadering van kinderpsychiatrie als mini-
volwassenenpsychiatrie en hield rekening met ontwikkelingspsychologische aspecten. 
Sigmund Freud zocht de verklaring van geestelijke afwijkingen in de levensgeschiedenis 
van de patiënt en dan vooral in zijn of haar kindertijd. Hierdoor kreeg de kinderpsychiatrie 
een nieuwe stimulans en verschoof de aandacht van de beschrijving naar de verklaring 
van geestelijke afwijkingen5. De aandacht was nog vooral gericht op kinderen met heftige 
psychische stoornissen, met name psychosen. Rond de eeuwwisseling ontstond er aandacht 
voor mildere problematiek6.

1  Mens, 2010, p. 22
2  Mens, 2010, p. 26
3  Mens, 2010, p. 57
4  Christenhusz, 2008, p.17
5  Christenhusz, 2008, p.17
6  Verheij, 2014, p. 19
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3.4. De eerste helft van de twintigste eeuw
De opkomst van de op kinderen afgestemde behandeling

In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn er vele nieuwe psychiatrische instellingen 
gebouwd door de explosieve groei van het aantal opgenomen patiënten. Wanneer 
nieuwbouw niet mogelijk was, werden bestaande complexen uitgebreid1. Het 
paviljoentype kon lang blijven bestaan doordat in de psychiatrie de techniek een 
ondergeschikte rol speelt en er geen centraal gelegen zware medische voorzieningen 
waren. Onder andere door nieuwe therapeutische inzichten nam de differentiatie tussen de 
paviljoens onderling wel toe2. Arbeidstherapie en ontspanning werden steeds belangrijker. 
Het uitgangspunt van de hervormingen in deze periode is dat de patiënt “geen geïsoleerd 
ziek persoon is, maar een sociaal wezen dat aan een verstoorde relatie met de 
maatschappij lijdt en heropgevoed moet worden”3.

Naast een groei van het aantal psychiatrische voorzieningen ontstaan er in de jaren 
twintig en dertig in de Verenigde Staten en in diverse Europese landen de eerste 
kinderpsychiatrische paviljoens, afdelingen en later klinieken. Deze voorzieningen 
ontstonden vanuit verschillende beweegredenen. Ze ontstonden met als doel om 
criminaliteit bij kinderen en jeugdigen te voorkomen, om binnen psychiatrische instituten 
kinderen van volwassenen te scheiden, om kindergeneeskunde van psychiatrische 
problematiek te scheiden en om de invloed van het ouderlijk milieu te beperken zodat de 
psychotherapie voortgang kon vinden en succesvol zou zijn4. Ook de Child Guidance 
Movement, met als doel de criminaliteit bij kinderen en adolescenten te voorkomen, leidde 
tot het oprichten van klinische afdelingen5. Enkele voorzieningen ontstonden omdat er een 
pionier met visie zich het lot van een bepaalde groep kinderen aantrok en en 
mogelijkheden ter behandeling voor hen wenste te creëren6. 

Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw bleef de behandeling voor geesteszieke 
kinderen dezelfde als die voor geesteszieke volwassenen: bescherming en bevoogding 
waarvan niet veel resultaat werd verwacht7. Het idee bleef bestaan dat psychiatrische 
stoornissen voortkwamen uit erfelijkheid. Opvang bood bescherming voor het kind, 
ontlasting van de ouders en zorgde bij psychotische stoornissen of gedragsstoornissen ook 
voor bescherming van de maatschappij8. 

De opkomst van de psychoanalyse met grondlegger Sigmund Freud vanaf het einde van de 
negentiende eeuw veroorzaakt een verschuiving in het denken en de praktijk. Andere 
factoren als gezins- en omgevingsfactoren gingen meespelen en de kennisontwikkeling van 
het wils- en gevoelsleven kreeg een centrale plaats9. In kinder- en jeugdpsychiatrische 
inrichtingen wordt vanaf de jaren veertig het gezin als geheel geholpen in plaats van de 
ouders en het kind apart.
   Vanaf ongeveer 1940 was de kinderpsychiatrie niet langer een 'volwassenenpsychiatrie 
voor de kleintjes'10. Tegelijkertijd met de opkomst van de kinderpsychologie en -psychiatrie 
ontstond in het werken met kinderen en jeugdigen het onderscheid tussen behandeling en 
zorg ('treatment' of 'cure' versus 'care')11.  In kinder- en jeugdpsychiatrische inrichtingen 
kregen nu behalve de psychoanalyse ook verschillende vormen van individuele therapie, 

1  Mens, 2010, p. 56
2  Mens, 2010, p. 47
3  Mens, 2010, p. 51
4  Verheij, Van Loon, 1989 in Verheij, 1996
5  Verheij, 2014, p. 16
6  Verheij, 2014, p. 21
7  Verhulst, 2014, p. 5
8  Verhulst, 2014, p. 5
9  Verheij, 2014, p. 20
10 Schachtenschabel, 2005, p. 10

11 Smith, 2005 in Verheij, 2014, p. 37
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activiteitentherapieën en de gezins- en groepstherapie geïntroduceerd1.

De Nederlandse universiteiten bleven in de ontwikkeling van kinderpsychiatrische 
voorzieningen niet achter. In 1919 ging de eerste kinderpsychiatrische polikliniek open in 
de Valeriuskliniek in Amsterdam. De leiding was in handen van Nelleke Bakker, latere 
echtgenote van de bekende psychiater Henricus Rümke2. In 1940 werd de eerste klinische 
universitaire afdeling voor kinderpsychiatrie geopend in Utrecht voor observatie en 
behandeling van kinderen met ernstige psychiatrische afwijkingen. Rond diezelfde tijd 
waren er in verschillende universiteitssteden soortgelijke initiatieven. De eerste 
kinderpsychiatrische klinieken vanuit particulier initiatief zijn het Academisch Centrum voor 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium in Oegstgeest dat in 1955 zijn deuren opende en het 
Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut dat één jaar later opende3. Het ging, met 
uitzondering van de afdeling in Utrecht, om bescheiden, kleinschalige initiatieven die het 
meestal niet lang volhielden4. 

In tegenstelling tot de universitaire initiatieven waren de Medisch Opvoedkundige Bureaus 
(MOB's) wel een blijvend initiatief. De eerste MOB werd in 1928 in Amsterdam opgericht 
en was gebaseerd op de Amerikaanse Child Guidance Clinic Dit was een 
consultatiebureau voor kinderen met afwijkend gedrag. Het achterliggende idee was dat 
onaangepast gedrag een stoornis is. Kinderen waarvan gedacht werd dat ze een stoornis 
zouden krijgen werden ook geholpen om een latere stoornis te voorkomen. 
   Vanaf de Tweede Wereldoorlog vormen de MOB's een geleidelijk netwerk over 
Nederland. Het belangrijkste doel is het zo vroeg mogelijk hulp kunnen bieden aan 
kinderen en jeugdigen met problemen5. Zij werden hierheen verwezen door schoolartsen 
en kinderrechters, onderwijzers en ook de ouders zelf namen hiertoe het initiatief. In de 
MOB's werd een voor Nederland typerende werkwijze ontwikkeld: het werken in een 
multidisciplinair team. Daarin stond een (kinder)psychiater aan het hoofd van het team 
waar een maatschappelijk werkster en vanaf de jaren vijftig vaak ook een arts, een 
psycholoog en een pedagoog deel uitmaakten6. 

1  Verheij, 2014, p. 171
2  Verheij, 1996
3  Verheij, 1996
4  Christenhusz, 2008, p. 18 en Verhulst, 2014, p. 7-8
5  Simpelaar, 2014
6  Christenhusz, 2008, p. 18
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3.5. De periode rondom de WOII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de gestichten het zwaar te verduren gehad. 
Gestichten werden onteigend, gesloten, verwoest en/of de patiënten moesten gedwongen 
verhuizen1. Ze werden zwaarder getroffen dan de gewone ziekenhuizen, Mens2 geeft hier 
de treffende verklaring voor dat dit kan komen doordat de bezetter wellicht weinig belang 
hechtte aan de verpleging en behandeling van gestoorden.

Voor jeugdigen waren er tot voor de Tweede Wereldoorlog nog geen speci'eke 
jeugdpsychiatrische klinieken. Kinderen en jeugdigen werden samen in de klinische 
kinderpsychiatrie opgenomen maar de zorg was totaal gericht op de behoefte van 
kinderen en ook de speciale behoeften van jeugdigen werden niet herkend3. In de laatste 
jaren van de oorlog kreeg de oudere adolescent zijn psychisch decompenseren echter 
speciale aandacht, vooral in Amerika. Deze aandacht kwam voort uit de ernstige 
psychische en psychiatrische problematiek van een deel van de van het front 
teruggekeerde, vaak jonge soldaten. De eerste in 1937 speciaal voor adolescenten 
geopende unit in het Bellevue Hospital New York werd in 1949 gevolgd door Sands in 
Engeland.

Na de oorlog was voor de kinderbescherming de zware materiële schade niet het enige 
gevolg, er was een verdubbeling van de jeugdcriminaliteit, verdrievoudiging van het 
aantal onwettige kinderen, verbroken contacten tussen voogdij-instellingen en 
pleeggezinnen, 4.00 joodse pleegkinderen en ongeveer 20.000 kinderen van 'foute' 
ouders4. Herstel was niet voldoende, de opvatting was dat de kinderbescherming grondig 
zou moeten worden verbeterd door intensivering en professionalisering5. Ook de 
gestichten begonnen een herbouw, waarbij een onderscheid ontstond tussen 'inrichtingen 
voor zwakzinnigen' en 'psychiatrische instellingen'6. Het herstel verliep langzaam en tot 
nieuwbouw kwam het eigenlijk niet7.

In de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er drie ontwikkelingen die voor een 
revolutie in de psychiatrie zorgden. De eerste is de introductie van de psychofarmaca, die 
vanaf de helft van de twintigste eeuw plaatsvond en een eind maakten aan de 'razende' 
geesteszieken. De tweede is het na-oorlogse besef dat de oorlog man-made was; “ook de 
'gewone' maatschappij was aan ongecontroleerde en onbegrepen driften ten prooi”8. 

In de dertig jaar na de oorlog ontwikkelde vooral de universitaire kinder- en 
jeugdpsychiatrie zich. In 1948 wordt de sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht als 
onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie9. Voor ziekenfondsen was de 
kinderpsychiatrie in de jaren vijftig echter niet acceptabel. Ze zagen het kind niet als ziek, 
maar als asociaal10.

1  Heinen, 2012
2  2010, p. 90
3  Verheij, 2014, p. 88 en Verhulst, 2014, p. 8-9
4  De Goei, 1995, p. 10
5  De Goei, 1995, p. 11
6  Heinen, 2012
7  Mens, 2010
8  Mens, 2010
9  De Château, 2001
10 Verheij, 2014, p. 11
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3.6. De jaren zestig en zeventig
De adolescent als specifeke doelgroep

In de westerse landen zwelt in de jaren zestig en zeventig de kritiek aan op de gevestigde 
orde en instituties die te weinig democratisch en te autoritair zouden zijn, dit viel samen 
met een toenemende kritiek op de welvaartsstaat in het algemeen. In de psychiatrie liep 
deze kritiek het hoogst op, waardoor een brede antipsychiatrische en anti-institutionele 
beweging ontstond1. Mens2 signaleert dat de psychiatrie altijd al de sector is die het meest 
direct door de opvattingen over mens en maatschappij wordt beïnvloed. De antipsychiatrie 
in Nederland wees de psychiatrie niet per se af, maar benaderde deze wel zeer kritisch3. 
Er was een toenemende afkeer van de geïnstitutionaliseerde psychiatrie, die onaangepaste 
burgers uit de maatschappij wilde weren4. Alles draaide in deze periode om de-
hospitalisering, schaalverkleining en het proberen om de grens tussen normaal en 
abnormaal op te heffen5. 
   De schaalverkleining in instellingen stelde niet langer de therapie centraal maar het 
wonen. Het was gebruikelijk in instellingen in groepen te wonen, waarvoor nu kleinere 
gemeenschappen werden gebouwd6. Er ontstonden op verschillende plaatsen 
psychotherapeutische gemeenschappen, ofwel therapeutische gemeenschappen, waar 
'bewoners' in plaats van 'pati¶nten' woonden die in gelijkwaardig verhouding met de 
hulpverleners stonden7. In elk plan werd wel een gemeenschapscentrum, ontmoetingsplek 
of sociale ruimte ontworpen. “Alles stond in het teken van het Grote Meedoen, zoals 
Camiel van Winkel dat verwoordde”8.

Waar in de jaren na de oorlog de introductie van de psychofarmaca een revolutie 
veroorzaakte is dat in deze periode de komst van allerlei vormen van psychotherapie en 
systeemtherapie. De genoemde schaalverkleining ontstond ook mede door veel van deze 
therapieën, die het best gebaat waren bij kleine groepen9. De basis voor de plaatsing van 
patiënten was nu niet langer de beheersbaarheid van de patiënt maar de leeftijd en de 
aard van de therapie. Omdat de bestaande huisvesting, ook bij de paviljoens, vaak te 
groot was werden hiervoor twee oplossingen gebruikt. De eerste was sloop en nieuwbouw. 
De tweede was het kleinschaligheid-in-grootschaligheid principe, wat grotere gebouwen 
gaf die vervolgens weer veel kritiek kregen10.

In de jaren zestig en zeventig vinden er twee grote veranderingen in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie plaats. Lang domineerde in de universitaire kinderpsychiatrische klinieken 
de psychoanalytische benadering. De nadruk lag op een klinische behandeling. Ondanks 
het kleine aantal kinderen in behandeling (analyse) duurde de behandeling vaak wel vele 
jaren. Onder invloed van de anti-institutionele houding van de jaren zestig, Anna Freuds 
'Normality and pathology in childhood' (1965) en de opkomst van classi'catiesystemen 
als de DSM en ICD verschuift het accent van analyse naar diagnostiek, naar een meer 
medische invalshoek en naar poliklinische behandeling in plaats van opname11. Deze 
ontwikkeling zou zich vooral in de jaren tachtig verder doorzetten.
   Ten tweede verandert de positie van het gezin in verhouding tot het psychisch zieke 
kind. Voorheen ontstonden kinderpsychiatrische voorzieningen onder andere om de 
invloed van het ouderlijk milieu te beperken zodat de psychotherapie voortgang kon 
vinden en succesvol zou zijn. Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw was de 

1  Verheij, 2014, p. 22-23
2  2010, p. 161
3  Christenhusz, 2008, p. 19
4  NAI, 2012
5  Mens, 2010, p. 173
6  Mens, 2010, p. 172
7  Christenhusz, 2008, p. 20
8  Mens, 2010, p. 172
9  Mens, 2010, p. 170
10 Mens, 2010, p. 170
11 Verheij, 2014, p. 22-23
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opvatting dat ouderschap vervangbaar is breed gedragen1. De meeste opgenomen 
kinderen en jeugdigen 'woonden' wanneer ze opgenomen waren op 'veilige' afstand van 
hun ouders2. In de jaren zestig ging de anti-institutionele houding en de antipsychiatrie 
hand in hand met de opvatting dat een ernstig disfunctionerend gezin als een betere keuze 
werd gezien dan een opname van het kind. Het gezinsgerichte gedachtegoed, waarbij 
behandeling in en met het gezin de voorkeur kreeg boven opname buiten het gezin, kreeg 
vaste voet aan de grond. Klinische voorzieningen waren niet langer de 'beste' plaats om 
de problematiek op te lossen3.

Ondertussen kreeg in de klinische kinderpsychiatrie het schoolse leren voor het eerst 
aandacht. Zo schrijft Douglas in 1961 dat voor opgenomen kinderen de klas op een klas 
moet lijken en niet op een activiteiten- of therapieruimte, een huiskamer of een speelruimte, 
zodat het kind georiënteerd raakt op de speci'eke aard van de locatie4.

Het is ook in deze periode dat de adolescent als speci'eke doelgroep ontstaat. In een 
rapport voor de Britse overheid formuleerde een commissie die onder voorzitterschap van 
Court stond: “In de laatste jaren is het toenemend duidelijk geworden dat adolescenten 
behoeften en problemen hebben die duidelijk moeten worden onderscheiden van aan de 
ene kant de behoeften en problemen van kinderen en aan de andere kant die van 
volwassenen die het noodzakelijk maken om hen vanuit het oogpunt van gezondheidszorg 
als een aparte groep te beschouwen”5. 
   Er ontstonden nu voor het eerst in verschillende landen, waaronder Nederland, nieuwe, 
aparte voorzieningen speciaal voor jeugdigen. De kinderpsychiatrie beperkte zich eerst tot 
peuters, kleuters en schoolkinderen, in Europa en de Verenigde Staten werd later de 
adolescentenpsychiatrie bijgevoegd6. Het beginpunt van de Nederlandse jeugdpsychiatrie 
kan gezien worden in 1957 in Zandwijk, Amersfoort, waar 'psychiatrische gestoorde 
mannelijke pubers' werden behandeld7. 
   Binnen de MOB's ontstaat ook het begrip dat jongeren met volwassenen psychiatrische 
ziektebeelden niet goed genoeg geholpen kunnen worden. In de jaren zestig werden er 
daarom vanuit de sociaal-psychiatrische diensten (SPD's) Jeugd Psychiatrische Diensten 
(JPD's) opgericht8. 

Na Zandwijk duurde het meer dan tien jaar voor er meer jeugdpsychiatrische klinieken 
verschenen. De eerste waren De Viersprong (1966, Halsteren), Amstelland (1971, 
Santpoort). Deze werden al snel gevolgd door Fornhese (1973, Amersfoort), Conradok te 
Wassenaar, Laanzicht (onderdeel van het psychiatrisch centrum Bloemendaal) te Den 
Haag en voor een korte periode ook de Wenakker te Groningen. Deze klinieken vormen 
de tweede generatie van jeugdpsychiatrische klinieken. 
   De tweede generatie jeugdpsychiatrische klinieken werden georganiseerd als een 
'psychotherapeutische gemeenschap', als een plaats waar reconstructie (van de 
persoonlijkheid in wording) centraal staat9. Later is dit de therapeutische gemeenschap of 
het therapeutisch milieu genoemd. In een therapeutische gemeenschap werd veel waarde 
gehecht aan het belang van een goede omgeving bij de behandeling van adolescenten. In 
de behandeling gaat het om het samen oplossen van de problematiek. Er wordt een 
therapiegroep gevormd door alle mensen die in het het psychiatrische ziekenhuis werken 
en/of leven, dit zijn de patiënten, de verpleging, de artsen en de andere medewerkers. Dit 
groepstherapeutische milieu bood in de optiek van destijds adolescenten een ideale 
omgeving om haar ontwikkeling te doorlopen, d.w.z. Het losmaken van de ouders, 

1  Verheij, 2014, p. 163
2  Verheij, 2014, P 163
3  Becker, DeAntonio, 2004 en  Verheij, 2014, p. 22-23
4  Verheij, 2014, p 189
5  Kahan, 1994 in Verheij, 2014, p 91
6  Verheij, 2014, p. 23
7  Verhulst, 2014, p. 8-9 en Christenhusz, 2008, p. 18-19
8  Roosen, 1996 in Verheij, 1996, p. 9
9  Verheij, 2014, p 91
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identiteitsvorming, individualisatie en relatie- en gewetensvorming10. Aanvankelijk waren 
deze gemeenschappen naar binnen gekeerd en was er weinig inmenging (gewenst) van 
de ouders en de maatschappij. Door van de Lande (1976), behandelaar in Amstelland, 
werd de reden van mislukte behandelingen hierin gezien. Voor het eerst in een klinische 
context werden adolescenten als gelijkwaardig, als zich autonomie verwervende personen 
beschouwd11.

10 Roosen, 1993 in Verheij, 2014, p. 99 en Krüger, Veltin en Zumpe, 1973 in Verheij, 2014, p. 97
11 Verheij, 2014, p. 100
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3.7. De jaren tachtig
Reorganisaties en een wetenschappelijke invalshoek

Na de idealen van de jaren zeventig lijken de jaren tachtig een periode van de realiteit te 
vormen. Het ideaal van de maakbare samenleving met de overheid als regisseur, een van 
de fundamenten van de verzorgingsstaat in de jaren vijftig en zestig, maakte plaats voor 
pleidooien voor meer marktwerking1. Door de economische crisis werden de regels van het 
College van Ziekenhuisvoorzieningen voor het bouwen van psychiatrische ziekenhuizen 
strenger en kwam er een einde aan de sloop en nieuwbouw van de voorgaande periode. 
In de jaren zeventig had men geprobeerd min of meer op zichzelf staande 
woonvoorzieningen bij of in de psychiatrische ziekenhuizen te bouwen. In de jaren tachtig 
werd geprobeerd deze woonvoorzieningen in de stad of nieuwbouwwijken te integreren, 
waardoor de klassieke inrichtingen op terreinen buiten de stad soms hun functie geheel of 
gedeeltelijk verloren2. Op deze terreinen stonden vaak steeds maar weer aangepaste, 
oudere instellingen, wat leidde tot klachten over verbrokkeling van de zorg3.

De omschakeling van klinische naar steeds meer ambulante of poliklinische behandeling 
zet zich in de jaren tachtig door. Inmiddels bleek het ook dat patiënten in woongroepen 
een sterke onderlinge afhankelijkheid ontwikkelden, waardoor hun verblijf telkens gerekt 
werd. Rond het midden van de jaren tachtig werd het 'Bostonmodel' in Nederland 
geïntroduceerd, wat inhield dat behandeling en wonen fysiek van elkaar gescheiden 
werden4. Voor woongroepen wordt het onderscheid naar leeftijd, naar de aard van de 
aandoening en de duur van de behandeling bepalend5.
   Een alternatief voor lang verblijf in het psychiatrische ziekenhuis en bij onmogelijke 
resocialisatie ontstaat in de vorm van 'beschermde woonvormen'. De eerste Regionale 
Instelling voor Beschermde Woonvormen (RIBW) ontstaat in 1980 in Apeldoorn en bloeit 
vanaf 1989 overal op. 

In 1980 wordt de de derde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM), een nieuw, niet ethologisch, classi'catie systeem, geïntroduceerd. Hierin 
stond een uitgebreide sectie over psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd en in de 
adolescentie. Het luidde een periode in van nieuwe belangstelling voor diagnostiek en de 
hiervoor benodigde meetinstrumenten en maakte epidemiologisch en klinisch onderzoek 
mogelijk6. Dit viel samen met een grote ommekeer in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Waar 
deze voorheen gebaseerd was op voornamelijk ongefundeerde speculaties, werden ideeën 
nu steeds meer wetenschappelijk getoetst7.

Door de economische crisis dwong de overheid een reorganisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg af. In 1982 forceert de overheid de totstandkoming van een landelijk 
dekkend netwerk van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, 
de RIAGG's. Elke RIAGG omvatte een volwassenen-, een ouderen-, een psychotherapie- en 
een jeugdsectie8. De afzonderlijke instellingen, ook de MOB’s en JPD’s, werden regionaal 
gebundeld in RIAGG’s. In de jaren tachtig ontwikkelde de kinderpsychiatrie zich steeds 
meer naar kinder- en jeugdpsychiatrie. 
   In de jaren zeventig zijn de jeugdhulpverlening en kinderbescherming sterk verzuild en 
verkokerd. Er bestaat grote willekeur waar een hulpbehoevend kind terechtkomt. In 1989 
wordt de Wet op de Jeugdhulpverlening ingevoerd. Voortaan moet hulp 'zo dicht mogelijk 
bij huis, van zo kort mogelijke duur en in zo licht mogelijke vorm’ plaatsvinden. Dit 'zo-zo-
zo'-beleid wordt bepalend voor de Nederlandse jeugdzorg. Vaak werd dit aangevuld met 

1  Mens, 2003, p. 245
2  Mens, 2003, p. 259, p. 200
3  Mens, 2003, p. 246-247
4  Mens, 2003, p. 201
5  Mens, 2003, p. 246-247
6  Rinsley, 1980 in Verheij, 2014, p 98
7  Verhulst, 2014, p. 10
8  Verhulst, 2014, p. 12
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'zo tijdig mogelijk' en 'zo goedkoop mogelijk'1.

In kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken heerste tot aan de jaren tachtig de opvatting 
'eerst behandelen, dan weer in staat zijn tot succesvolle schoolgang'. Kinderen en 
jeugdigen die worden opgenomen hebben ook problematiek op school en zijn hier niet 
meer te bereiken of te handhaven. In de klinieken kregen zij geen onderwijs. Na het 
ontslag uit de kliniek ontstond er weer een nieuw probleem, er was een leerachterstand en 
kinderen waren niet meer gewend aan het ritme van naar school gaan2.

Ondanks de opkomst van specialistische voorzieningen voor zowel kinderen als jeugdigen 
bleef het in Nederland tot in de jaren tachtig, en buiten Nederland tot in de jaren 
negentig, heel gewoon, zeker bij acute opnames, dat adolescenten in de 
volwassenenpsychiatrie terechtkwamen en kinderen in ziekenhuizen voor 
kindergeneeskunde3.
   De overheidsbemoeienis zorgde er voor dat de ongelijkmatig verspreidde klinieken voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie nu regionaal gespreid werden. In onder andere de 
Bouwstenennota's formuleerde de overheid zes of zeven supraregionale voorzieningen. 
Op deze manier zouden de kinder- en jeugdpsychiatrische basisfuncties voor ieder 
hulpbehoevend kind of jeugdige gelijkelijk beschikbaar komen4. Om dit doel te 
bewerkstelligen was het nodig voorzieningen uit te breidden, nieuw te bouwen of zelfs 
nieuwe klinieken op te richtten. Hierdoor duurde het vijftien jaar om dit doel te bereiken5. 

1  Van  Lieshout, 2014
2  Verheij, 2014, p. 189
3  Christenhusz, 2008, p. 18-19 en Verheij, 2014, p. 89
4  Verheij, 2014, p. 24
5  Verhulst, 2014, p. 12

Ruimte voor de adolescent Maya van der Lande 21



3.8. De jaren negentig
Economische motieven als leidraad

De jaren negentig staan vooral in het teken van de voltooiing van het subsidiebeleid. 
Daarbij veranderd de context van de psychiatrie ook. De maatschappij eist transparantie, 
de zorgbudgetten liggen periodiek onder druk en de zorgverzekeraar als inkoper wordt 
bepalend1. In de psychiatrie wordt de overgang naar kleinschalige, niet-institutionele 
voorzieningen en de regionale spreiding van de kinder- en jeugdpsychiatrische 
basisfuncties grotendeels voltooid. De nadruk kwam te liggen op ambulante en 
kortdurende zorg en regionalisatie werd belangrijker, wat al te signaleren was in de 
vorming van de RIAGG's en de RIBW's2. 
   De psychiatrie verschuift steeds meer van de terreinen in bossen en duinen naar 
kleinschalige voorzieningen in de stad3. De oude psychiatrische ziekenhuizen hadden al 
vele transformaties van fragmentatie en verdichting achter de rug maar nu werd het 
grootste deel van de populatie naar de stad verplaatst. Er bleven in de ziekenhuizen 
slechts zwaar hulpbehoevenden chronische psychiatrische patiënten over en groepen die 
buiten de inrichtingen niet onder te brengen waren, soms werden deze ook naar andere 
inrichtingen overgebracht4. 
   Rond 1990 ontstaat de Multi Functionele Eenheid (MFE) voor kortdurende en ambulante 
geestelijke gezondheidszorg, deze instellingen probeerden ambulante, klinische en 
poliklinische zorg te integreren. De MFE's hadden een voorkeur voor een locatie op of 
nabij het terrein van een algemeen ziekenhuis. Ook werd het woongedeelte zo 'normaal' 
mogelijk vormgegeven. De architectuur van de MFE's wil volgens Mens5 daadwerkelijk 
bijdragen aan het functioneren van deze instellingen.

Onder de noemer 'managed care' wordt in de Verenigde Staten en Engeland, en later ook 
in Duitsland en Nederland, door overheden en zorg'nancierders gestuurd op een 
verkorting van de behandelingsduur. Op deze manier werd in de Verenigde Staten de de 
gemiddelde behandelingsduur enkele dagen tot weken en in Europa enkele dagen tot 
maanden, maar in de regel niet meer dan een jaar6. De vroegere meerjarige klinische 
behandeling van adolescenten zorgde voor een 'living in an alternative reality'7, een 
gevoel in een andere realiteit te leven, en een te sterke afhankelijkheid van het 'gezin' in 
de inrichting. Eén van de redenen van deze lange opname was dat er lang werd gedacht 
dat de belangrijkste veranderingen in en van het kind moesten plaatsvinden in de klinische 
setting8.

1  2010, p. 240
2  Mens, 2010, p. 239
3  Mens, 2010, p. 235
4  Mens, 2010, p. 239
5  Verheij, 2014, p. 181
6  Verheij, 2014, p. 211
7  Haynes, Eivors, Crossley, 2011 in Verheij, 2014, p. 289
8  Verheij, 2014, p. 181
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3.9. De tegenwoordige tijd
De adolescent met psychische stoornis als onderdeel van de maatschappij

De overgang naar de MFE's was aan het eind van de jaren negentig al grotendeels 
voltooid. Ondertussen vindt er een opvallende herwaardering plaats van de terreinen die 
daardoor leeg kwamen te staan1. De multifunctionele eenheden en kleinschalige, 
geestelijke gezondheidscentra zijn volledig in de regulier samenleving geïntegreerd en 
streven er in hun architectuur naar de patiënten een leefomgeving te bieden die nauwelijks 
afwijkt van wat er in de steden of nieuwe stadswijken gebruikelijk is2. De vroegere 
psychiatrische terreinen hebben tegenwoordig vaak een van de drie mogelijke 
onvormingen gehad (?). De eerste is de onttrekking van de functie. De tweede is het 
ombouwen en het op deze manier vormen van gedeïnstitutionaliseerde, kleinschalige 
voorzieningen. De laatste is het behoud van de functie als psychiatrisch ziekenhuis voor 
patiënten die specialistische zorg nodig hebben. De oude terreinen worden ook herontdekt 
door hun noodzaak ervan voor bepaalde patiëntgroepen maar ook als voorkeur van 
anderen. Een laatste trend die Mens3 signaleert is het mengen van pati¶nten met de 
gezonde bevolking op deze terreinen. 

Inmiddels zijn deze ambulante instellingen vrijwel overal in het land samengegaan met 
intramurale psychiatrische instellingen. Daardoor zijn zeer grote instellingen ontstaan 
waarin alle functies van de geestelijke gezondheidszorg (volwassenenzorg, jeugdzorg, 
ouderenzorg, ambulant, out-reached, extramuraal, intramuraal, preventie) organisatorisch 
met elkaar zijn verbonden. De jeugd-ggz is daarbinnen als een herkenbaar onderdeel 
overeind gebleven.
   De Jeugd ggz is door veranderingen in de Jeugdwet per 2015 gedecentraliseerd. In de 
kringen van kinder- en jeugdpsychiaters zijn er nog vraagtekens of de gemeente hier wel 
deskundig genoeg voor is4.

De antipsychiatrie en anti-institutionele houding van de jaren zestig en zeventig leidde tot “ 
enkele wezenlijke veranderingen en verbeteringen. Pati¶nten verkregen meer rechten, de 
aandacht voor en toepassing van systeemdenken en gezinstherapie namen sterk toe, de rol 
van verpleegkundigen en sociotherapeuten werd groter en de psychiater pro'leerde zich 
minder als medisch specialist en meer als psychotherapeut”5. Tegenwoordig lijkt de 
beweging meer richting het medisch specialisme te gaan. De oorzaak en het verloop van 
psychiatrische stoornissen wordt beter begrepen. Diagnoses en behandeling zijn steeds 
meer gebaseerd op onderzochte, uniforme en als effectief bewezen methoden6.
   De kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie zijn gescheiden circuits. 
Toch lijken deze steeds meer naar elkaar toe te groeien en experimenteren verschillende 
grotere instellingen met overgangsfases. Steeds vaker worden ook bij volwassenen 
diagnoses gesteld die eerder vooral bij kinderen gesteld werden, zoals ADHD of 
stoornissen uit het autistisch spectrum. Ook diagnoses die bij adolescenten en volwassenen 
werden gesteld, zoals depressiviteit, worden nu steeds vaker gesignaleerd als voorbode 
voor een stoornis zoals borderline.
   Bij de behandeling van kinderen- en jeugdigen worden tegenwoordig vooral 
psychofarmaca, psycho-educatie en gedragstherapie ingezet. Centraal staat vooral het 
leren omgaan met een stoornis die vaak de rest van het leven zal blijven. “Inzicht krijgen in 
de ziekte en zijn symptomen en gedrag aanleren waardoor de stoornis voor de pati¶nt en 
omgeving zo dragelijk mogelijk wordt, zijn ook bepalend voor de begeleiding van ouders 
en andere gezinsleden”. 
   De rol van de ouder heeft zich steeds meer ontwikkeld als belangrijke factor in de 

1  Mens, 2010, p. 286
2  Mens, 2010, p. 288
3  2010, p. 286
4  Simpelaar, 2014
5  Christenhusz, 2008, p. 20
6  Christenhusz, 2008, p. 22
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behandeling. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor de impact van de stoornis van 
het kind op het gezinsleven en vice versa. 

Hoewel psychiatrische stoornissen bij kinderen vaak samengaan met 
schoolproblemen, zijn scholen vaak geen integraal onderdeel van het klinische milieu1. 
Wel staat er vaak een school op het terrein of in de nabijheid van de kliniek. Op deze 
scholen zijn externe kinderen in de meerderheid2. Sommige klinieken hebben wel hun 
eigen educatieve therapie voor kinderen of jeugdigen die niet op de school terecht 
kunnen3.

1  Verheij, 2014, p. 195
2  Verheij, 2014, p. 197
3  Verheij, 2014, p. 203
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Hoofdstuk 4. 
Architectuur voor de jeugdpsychiatrie

Onder andere de ontwikkelingsfase van de adolescent en de belangrijke positie van de 
ouder in de behandeling, stellen andere eisen aan een psychiatrisch ziekenhuis dan het 
geval is bij de volwassen patiëntenpopulatie. Op een klinische afdelingen verblijven 
gemiddeld zes tot acht adolescenten met psychiatrische problematiek. Hierdoor moet een 
klinische omgeving vaak vooral veilig zijn. Veilig is een milieu als de jeugdige het als 
gestructureerd ervaart, als grenzen (en daarmee het leefdomein) duidelijk zijn, als 
geborgenheid ('containment' wordt geboden en er ruimte is voor gecoachte autonomie1. 
De afdeling en het gebouw zullen afgestemd moeten worden op de ontwikkelingsfase. Een 
adolescent heeft, hoewel variërend in de mate waarin, ruimte nodig voor autonomie en 
overleg. In de klinische omgeving is het van belang dat er rekening wordt gehouden met 
de ontwikkelingsthema's van de adolescentie, zoals de toenemende behoefte aan 
autonomie, de separatie-individualisatie, de zich ontwikkelende identiteiten, het belang van 
leeftijdgenoten, opleiding en/of werk en vrije tijd2.

In deze projectbeschrijvingen staan drie projecten centraal die belangrijk waren voor de 
ontwikkeling van de architectuur van de jeugdpsychiatrie. De eerste Nederlandse 
jeugdpsychiatrische kliniek ontstond in 1957 in Zandwijk en behandelde 'psychiatrisch 
gestoorde mannelijke pubers'. Tien jaar later verschijnen er nieuwe psychiatrische klinieken 
die allen in de geest van de maakbare maatschappij van de jaren zestig als 
Therapeutische Gemeenschap zijn opgezet. Deze tweede generatie jeugdpsychiatrische 
klinieken bestaat uit drie projecten; De Viersprong (1966, Halsteren), Amstelland (1971, 
Santpoort) en Fornhese (1973, Amersfoort). Amstelland was wellicht de meest vrije 
Therapeutische Gemeenschap. Deze wordt besproken aan de hand verschillende 
geschreven bronnen. Zowel De Viersprong als Fornhese zijn ontworpen door architect 
Onno Greiner (1924-2010). Aan de hand van geschreven bronnen en een interview op 
zijn vroegere bureau Greiner van Goor Architecten wordt gepoogd inzicht te krijgen in 
hoe ruimtelijk wordt omgegaan met de behandelmethode van de therapeutische 
gemeenschap. Vanaf de jaren tachtig gaan de economische motieven en de regelgeving 
van het College van Ziekenhuisvoorzieningen een steeds grotere rol spelen in de bouw 
voor de klinische omgeving. In deze periode wordt ook het 'Bostonmodel' geïntroduceerd, 
wat betekende dat behandeling en wonen ruimtelijk van elkaar werden gescheiden. De 
trend van deïnstitutionalisatie en zo 'normaal' mogelijk zet zich door in deze periode, zij 
het niet meer in de vorm van de anti-psychiatrie. In 1997 werd De Jutter ontworpen door 
EGM architecten. Waar vanaf Amstelland vanaf de éénpersoonskamer naar de 
meerpersoonskamer is overgestapt, wordt deze in De Jutter weer toegepast. Door middel 
van geschreven bronnen en een interview met EGM Architecten is gepoogd inzicht te 
krijgen hoe dit tot uitdrukking is gekomen in de architectuur.

1  Becker, DeAntonio, 2004 en Waignein, Verstraete, 2009 in Verheij, 2014, P 289-290
2  Verheij, 2014, P 289-290
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De Therapeutische gemeenschap

Na een periode van tien jaar werd de tweede generatie jeugdpsychiatrische klinieken 
gebouwd, ze werden opgezet als therapeutische gemeenschap. In een therapeutische 
gemeenschap werd veel waarde gehecht aan het belang van een goede omgeving bij de 
behandeling van adolescenten. In de behandeling gaat het om het samen oplossen van de 
problematiek. Er wordt een therapiegroep gevormd door alle mensen die in het het 
psychiatrische ziekenhuis werken en/of leven, dit zijn de patiënten, de verpleging, de 
artsen en de andere medewerkers. Dit groepstherapeutische milieu bood in de optiek van 
destijds adolescenten een ideale omgeving om haar ontwikkeling te doorlopen, d.w.z. Het 
losmaken van de ouders, identiteitsvorming, individualisatie en relatie- en 
gewetensvorming1. De tweede generatie bestaat uit de Viersprong (1966, Halsteren), 
Amstelland (1971, Santpoort) en Fornhese (1973, Amersfoort). 

1 Roosen, 1993 in Verheij, 2014, p. 99 en Krüger, Veltin en Zumpe, 1973 in Verheij, 2014, p. 97
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Jan van de Lande tijdens een groepstherapie

Bron onbekend





Therapeutische Gemeenschap Amstelland, Santpoort
1971
Architect Cees Dam

In 1971 werd in provinciaal Ziekenhuis Santpoort de therapeutische gemeenschap 
Amstelland geopend. Voor het eerst in een klinische context werden adolescenten als 
gelijkwaardig, als zich autonomie verwervende personen beschouwd. 

Amstelland werd gelokaliseerd een vleugel van het oude gedeelte van het ziekenhuis waar 
zich vroeger de welgestelde patiënten bevonden. De afdeling had individuele kamers, 
terwijl in de rest van het ziekenhuis alleen zalen waren. Architect Cees Dam werd 
gevraagd voor de renovatie van de vleugel. De inrichting was modern met meubelen in 
primaire kleuren en kunst aan de wanden. Op de begane grond waren twee zitzalen, 
keukens, en eetzalen met therapieruimten. Op de eerste verdieping bevonden zich twee 
slaapzalen, waar jongens tijdens hun opnameperiode overnachtten, en twintig individuele 
slaapkamers voor de periode erna. Tussen het slaapgedeelte van de jongens en de meisjes 
was een gang die 's nachts werd afgesloten met glazen deuren. Er was een beatzolder 
met een biljart, pingpong tafel, \ipperkast en een autoracebaan. Ook was er ruimte voor 
de creatieve therapie. Hoewel de jongeren grote vrijheden hadden waren er wel 
isoleerruimtes.

Er was in Amstelland plaats voor 27 meisjes en 35 jongens, de gemiddelde leeftijd was 
rond de achttien jaar. Ongeveer een derde van de adolescenten werd opgenomen met 
psychotische symptomen, twintig procent had een vorm van neurose en een klein deel leed 
aan psychische klachten door drugsmisbruik. Binnen de afdeling werden er echter geen 
ziektelabels gebruikt, zo waren termen als schizofrenie zelfs taboe. De belangrijkste 
voorwaarde om opgenomen te kunnen worden was de eigen motivatie, gedwongen 
opname was niet mogelijk. De adolescenten moesten zelf een motivatiebrief voor opname 
te schrijven. Wanneer een adolescent binnenkwam voor crisisopvang werd eerst gevraagd 
of ze daadwerkelijk opgenomen wilden worden. 

De eerste vijf jaar van Amstelland worden gekenmerkt door het idee dat een goed 
leefklimaat voor de jongeren ook een goed behandelklimaat zou zijn. Er waren vijf 
leefgroepen met twaalf tot veertien jongeren. De jongeren in de leefgroep hadden allen 
hetzelfde behandelprogramma en dezelfde dagactiviteiten. Hierdoor was de leefgroep 
tevens de behandelgroep. Ruimtelijk was er ook geen scheiding tussen beiden; alle 
activiteiten vonden plaats in de leefgroepkamers. De behandeling was een circuit. 
Adolescenten werden als eerste vier tot zes weken in een oriëntatiegroep opgenomen waar 
kennismaking en hechting met de behandelgroep centraal stond. Hierna waren zij 
gemiddeld acht maanden in de behandelgroep opgenomen. In de ontslaggroep moesten 
de adolescenten weer onthechten van hun behandelgroep en stond de terugkeer naar de 
maatschappij centraal.

In de behandeling werd rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de adolescent. 
Adolescenten zijn op zoek naar hun eigen identiteit en moeten in hun pubertijd en 
adolescentie kunnen experimenten met allerlei vormen van gedrag. Bij een psychiatrische 
aandoening kunnen zij vastlopen in deze ontwikkeling. In Amstelland werd de ruimte 
gegeven om veilig te experimenten, dit werd de speelplaats of vrijplaats genoemd. Er was 
wel een correctie, deze vond voornamelijk plaats door de realiteitsconfrontatie. Een groot 
onderdeel van de behandelijk waren de pati¶nt-staff meetings en de groepstherapie. Hier 
vond de realiteitsconfrontatie plaats; patiënten moesten voortdurend horen en ervaren hoe 
anderen hun gedrag beoordeelden en wat de gevolgen van hun gedrag waren. Niet door 
straf maar door de reactie van de groep moesten ze tot inzicht komen over hun gedrag. 
Een ander onderdeel van de behandeling was de 'multiple family therapie', ofwel de 
gezinsmiddagen. In de behandeling werd de oorzaak van de adolescente ontsporing 
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vooral in het gezin gezocht.De behandeling was psychoanalytisch, d.w.z. er was grote 
aandacht voor onderliggende motieven van gedrag en het analytisch denken in 
ontwikkelingsfases. De adolescent werden niet beperkt in hun bewegingsvrijheid, wat voor 
die tijd bijzonder is. Een gebrek aan dwang moest motivatie en 
verantwoordelijkheidsgevoel kweken.

Door de versmelting tussen de leef- en de behandelgroep moest er voortdurend naar een 
balans worden gezocht tussen de groepen en de leefgemeenschap als geheel. De 
problemen van de leefgroep, de dagelijkse leefproblemen, werden vaak meegenomen 
naar de behandelgroep en de behandeling werd meegenomen de leefgroep in. Door de 
grote vrijheden waren er veel vernielingen en was er overlast in de buurt van de jongeren. 
In 1974 waren er vier zelfdodingen onder de bewoners, waardoor er een herbezinning 
op de behandeling plaatsvond. Er werd geconcludeerd dat er te weinig autoriteit was, 
bijvoorbeeld tegen de subgroepvorming bijbehorend bij de ontwikkelingsfase. Ook was 
men van mening dat de eenpersoonskamers ervoor zorgden dat de jongeren zich te 
makkelijk ongecontroleerd konden afzonderen. Deze herbezinning gaat gepaard met de 
omslag in de maatschappij van de hippiegeneratie naar de no future-generatie, die 
opgroeide in de periode van de economische neergang. In het nieuwe behandelplan 
waren medicijnen en dwang niet langer taboe en deed de psychiater weer zijn intrede in 
de behandeling.

Deze projectbeschrijving is samengesteld aan de hand van de volgende bronnen:
Mens, N. (2003). De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis. Wormer: Inmerc bv.
Van 't Hof, S., Broerse, J. & De Goei, L. (1997). Tulpenburg en Amstelland 1951-1994. bladzijden uit de 
geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie. Utrecht : Trimbos-instituut
Verheij, F. e.a. (2014). Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Koninklijke van Gorcum. 
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De Viersprong, woongebouw jeugd

Archief Het Nieuwe Instituut, 2016



De Viersprong, gang van het woongebouw jeugd

Archief Het Nieuwe Instituut, 2016



De Viersprong, woongebouw jeugd aangeduidt als WJ

Archief Het Nieuwe Instituut, 2016



Ontwerpschema De Viersprong, woongebouw jeugd

Archief Het Nieuwe Instituut, 2016



Psychotherapeutisch centrum De Viersprong, woongebouw voor de jeugd, Halsteren
1966-1967
Architect Onno Greiner

Twee van de drie projecten die samen de tweede generatie jeugdpsychiatrische klinieken 
vormen, zijn ontworpen door architect Onno Greiner (1924-2010). De Viersprong werd 
ontworpen na een jaar lang van intensieve gedachtewisseling tussen de architect en 
geneesheerdirecteur Dr. P.J. Jongerius. Fornhese was een vergelijkbare opgave en werd 
door Greiner met de opdrachtgevers ontworpen op basis van de gegevens en 
uitgangspunten van De Viersprong, aangepast naar de normeringen van het College van 
Ziekenhuisvoorzieningen. 

Onno Griener kreeg op het terrein in Halsteren opdracht voor het ontwerpen van meerdere 
paviljoens: een polikliniek, een woon- en recreatiegebouw en een therapiegebouw beide 
voor jeugdige patiënten, een therapiegebouw voor volwassenen en een gebouw voor 
bewegingstherapie. De Viersprong is het tweede grote neurosesanatorium in Nederland 
dat als therapeutische gemeenschap is opgezet. Woon- en therapiegebouwen werden van 
elkaar gescheiden, wat destijds nog niet zo gebruikelijk was. Dit kwam voort het 
programma van eisen van het stafteam wat bepaald werd in een jaar van voorbereidende 
studies en oriëntatie rondom de speci'eke problematiek van de adolescent. Het 
hoofdgebouw werd gezien als een woning en het het therapiegebouw als een werkplaats, 
scheiding tussen beiden onderstreept dit onderscheid. Door de gescheiden gebouwen 
kunnen de patiënten zich hierdoor niet kunnen 'verbergen', ze moeten 'oversteken' om het 
therapiegebouw te bereiken. De route en de situering van de gebouwen in het landschap 
speelde een belangrijke rol, zo zijn hierdoor de jeugd en volwassenen zijn niet alleen qua 
fysiek maar ook visueel van elkaar gescheiden. Het meest bijzondere gebouw, waar in de 
vorm de therapeutische gemeenschap is af te lezen, is het woongebouw voor de jeugd. 

De adolescenten in De Viersprong waren 15 tot 23 jaar. Het belangrijkste criterium voor 
opname was een redelijke mate van motivatie van de jongere zelf. De meeste jeugdigen 
waren 8 tot 18 maanden in behandelingen, meestal was dit een jaar. Er waren 20 
jongens en 20 meisjes, verdeeld over vijf groepen. Eén groep was de ontslaggroep waarin 
de adolescenten in de overgangsfase van de instelling naar huis gelijktijdig naar school 
gaan of werken in de omgeving. De andere vier groepen, met elk vier jongens en vier 
meisjes, zijn 'werkgroepen' waarin de jongeren samen aan zichzelf werkten. Dit werken 
vond 24 uur per dag plaats, vooral in de therapieën. Dit was individuele gesprekstherapie 
maar bestond ook uit hout- en metaalbewerking, textiel, vorming, bewegingstherapie, 
muziek, sport, creatieve handvaardigheid, corvee en koken, groepsgesprek, gra'sch 
bedrijf en psychodrama. Het doel van deze therapieën was allereerst de confrontatie met 
zichzelf en zelfontplooiing. Daarnaast geeft het mogelijkheden voor het zelfstandig 
worden, een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsfase van de adolescent.

Het gebouw is ontworpen in een intensieve samenwerking tussen de architect en de 
opdrachtgever. In de gesprekken tussen de geneesheer-directeur dr. Jongerius en Greiner 
vraagt de architect de opdrachtgever om uitvoerig op te schrijven wat de route was van 
een kind die opgenomen wordt in De Viersprong. Aan de hand van het geschreven 
document van dr. Jongerius ontwierp Greiner functionele schema's, van waaruit vervolgens 
een vertaalslag werd gemaakt naar het ontwerp. Het ontwerp is hierdoor in organisatie 
niet meer zo verassend voor de opdrachtgever, maar wel qua vorm. Hierbij werkte Greiner 
vaak vanuit het programma van binnen (interieur) naar buiten (exterieur). In deze schema's 
was reeds de diagonale lijn van het gebouw al te zien. Deze lijn was een wens vanuit de 
opdrachtgever om vanuit de verpleegpost overzicht over de centrale ruimtes, de 
slaapkamers, de weg naar het therapiegebouw en de entree te hebben. De jongeren 
waren vrij om te gaan, alleen dit moesten zij dit wel zichtbaar via de voordeur doen. De 
diagonale lijn in de plattegrond ontstaat door de schakeling voor drie diagonaal in elkaar 
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overlopende vierkanten. Het middelste vierkant is de centrale hal die met haar zitkuil het 
centrum van het gebouw is en ruimte geeft aan ontmoetingen, spontaan en in de 
georganiseerde staf-patiënten bijeenkomsten. Hieromheen zijn de personeelsruimten, een 
wachtruimte, een medicijnkamer en was- en droogruimten. Beide andere vierkanten 
hebben in het midden een patio waaromheen de slaapkamers zijn gesitueerd. De 
meisjesslaapkamers zijn links met daarbij ook de eetzaal, de verdeelkeuken en de zit- en 
slaapkamer van de verpleegkundige. Rechts zijn de jongensslaapkamers  met daarbij een 
bibliotheek en een conversatiekamer met zithoeken. Patio's zijn ruimtelijk een belangrijke 
element in de ontwerpen van Greiner. De patio brengt daglicht en de natuur in het gebouw 
en werkt ruimtelijk door de rondgang hieromheen. In het therapiegebouw van de jeugd 
kunnen hierdoor ook patiënten tijdens hun behandeling even naar de buitenlucht zonder 
het gebouw te verlaten. Daarbij scheidt de patio hier ook de rumoerige en rustige 
gedeelten. 

In het door dr. Jongerius geschreven document merkte Greiner op dat het woord 'gang' 
wel 36 keer genoemd werd. Jongerius kon zich geen andere fysieke verbinding voorstellen 
dan de gang. Hieruit voortkomend heeft Onno Greiner in De Viersprong gangen gemaakt 
die niet alleen een verbinding vormen tussen ruimtes maar die ook aanleiding geven tot de 
ontmoeting van mensen, als ruimtes waar daglicht is. De gangen liggen rondom patio's of 
verwijden zich af en toe tot pleintjes waardoor mensen zich altijd even kunnen oriënteren 
of de ander kunnen zien. In de 'loso'e van Onno Greiner hebben deze principes 
(daglicht, zichtbaarheid, vindbaarheid en ontmoeten) een algemene geldigheid, maar in 
de psychiatrie en zeker in de kinderpsychiatrie is dit nog belangrijker. Adolescenten met 
een psychische aandoening zijn eerder gedesoriënteerd, kunnen de weg niet vinden, zijn 
angstig of hebben stress. Voor hen zou je nog meer een ruimte moeten maken die wat 
ruimer is en waar ze op hun gemak zijn, en die een andere sfeer heeft dan de kamers 
waar ze vervolgens naar binnen gaan. De gangen in De Viersprong zijn wat ruimer maar 
hebben ook een geplooide wand die ter plaatse van de ingangen van kamers wat 
terugspringt en waar ruimte is voor strategisch geplaatste zitplekken. Doordat de geplooide 
wand niet tot het plafond gaat en van baksteen is, doet deze vriendelijker aan, maar 
maakt het gebouw tegelijkertijd niet te gezellig. De patiënt is in het gebouw op bezoek en 
moet daarna weer terugkeren naar zijn normale leven. Het gebouw mocht dus wel 
vriendelijk zijn, maar heeft een soort strengheid tegelijkertijd. De door Mien Ruys 
aangelegde tuin speelt een belangrijke rol. Hierdoor heb je zowel een binnen als een naar 
buiten gerichte oriëntatie zodat je altijd weet waar je bent in het gebouw. 

Waar in de gangen interactie kan plaatsvinden, vond dr. Jongerius het belangrijk dat deze 
ook doorgezet kon worden in de slaapkamers. In iedere slaapkamer slapen ofwel vier 
jongens ofwel vier meisjes. De keuze voor vier personen op één kamer is het idee dat twee 
een relatie geeft, drie ruzie of twee tegen één, en dat vier evenwichtiger is. Om een 
differentiatie tussen de verschillende bedden te voorkomen zijn de slaapkamers 
symmetrisch ingedeeld. Iedere jongere moest het gevoel hebben dat ze evenveel had als 
de ander. Elk bed heeft een eigen nachtkastje, wanneer de jongeren het kastje open 
klapten konden ze zich een beetje hierachter verschansen om wat privacy te hebben. In 
het gebouw was het echter, net zoals in de therapie, niet de bedoel dat de jongeren zich 
konden 'verstoppen'. In de slaapkamers is dit tot uitdrukking gebracht door een 
geperforeerde muur te maken tussen de bedden en de gedeelde wastafels, maar dit gaf 
tegelijkertijd een (bewuste) confrontatie. 

Greiner probeerde een gebouw te maken met weinig vormen waarin herkenbaarheid en 
vindbaarheid centraal staat: “Het is zo simpel, zo weinig schokkend, beslist geen 
opzienbarende architectuur. Alles berust op het verdelen van de ruimte en vooral de juiste 
verhoudingen tussen de ruimte en het materiaalgebruik”. De centrale ruimten richten zich in 
het ontmoeten van elkaar, wat zich doorzet in de gangen die zich verbreden tot pleinen of 
patio's en de slaapkamers die met zijn vieren gedeeld worden. Hierdoor is het ontwerp 
een heldere weergave van de behandeling, van de therapeutische gemeenschap. In 1972 
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werd De Viersprong onderscheiden met de Benelux Architectuurprijs.

De Viersprong is tegenwoordig nog steeds in gebruik als adolescentengroep klinische 
psychotherapie. In 1981-83 werd het gebouw verbouwd onder Greiner. In 2013 zijn er 
verdere verbouwingen uitgevoerd. Zo werd de indeling en het gebruik van de spreek- en 
slaapkamers werd veranderd. Door gewijzigde pati¶ntenaantallen is de oorspronkelijke 
strikte scheiding tussen de jongens- en meisjesslaapkamers niet meer in gebruik. Het succes 
van het gebouw ziet Greiner van Goor Architecten in een zeer goede verhouding tussen 
de opdrachtgever en de architect, gekoppeld aan een intensief voortraject. Het traject was 
een proces voor de architect en de medewerkers, die vaak nog tien à twintig jaar in het 
gebouw bleven werken.

Psychotherapeut Wim Catshoek vertelt in de reportage Bang voor Bloemkool door 
Christenhusz (2008) dat de kracht van De Viersprong als therapeutische gemeenschap in 
de loop der jaren verschoven is van de commune naar de peergroup. De sterk vormende 
invloed van de groep, afgezien van de afzonderlijke therapieën, wordt nog steeds erkend 
en gebruikt. Het behandelplan is veranderd in de zin dat deze gerichter is geworden. 
Waar voorheen werd gedacht dat er met alle verschillende therapievormen altijd wel één 
zou aanslaan, wordt er nu veel meer vanuit een multidisciplinaire benadering onderzocht 
wat de individuele behoeften zijn en ontwikkelingen van een jongen of meisje.

Greiner van Goor Architecten houdt nog steeds principes in ere van de ontwerp'loso'e 
van Onno Griener. Het bureau hecht waarde aan de rol die daglicht, zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en vindbaarheid als middel binnen het ontwerp hebben. Het thema 
ontmoeten neemt bij ontwerpen ook speciale plek in. GGH Architecten heeft inmiddels veel 
ervaring opgedaan met projecten voor de psychiatrie. In mijn interview met Martien van 
Goor zei deze treffend: “Ik ben amateurpsycholoog geworden in die jaren”. Het bureau is 
ervan overtuigd dat mensen met een psychiatrische aandoening serieus moeten worden 
genomen en dat deze verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor zoverre dit kan. 

Deze projectbeschrijving is samengesteld aan de hand van een persoonlijk interview met Martien van Goor, 
datum 1 februari 2016 aangevuld met de volgende bronnen:
Christenhusz, E. & Van Lieshout, M. (2008). Bang voor Bloemkool, rapportages uit de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
Marck, Mark van der (1984). Onno Greiner, architect. Amsterdam: Van Gennep.
Mens, N. (2003). De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis. Wormer: Inmerc bv.
Mens, N. & Wagenaar, C. (2010). Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland. Rotterdam: NAI 
Uitgevers.
Prins, A. (2016). Voorlopige tekst voor de BONAS-reeks over Onno Greiner. 
Verheij, F. e.a. (2014). Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Koninklijke van Gorcum. 
De Viersprong (1970). Jaarverslag van het psychotherapeutisch centrum “De Viersprong”. Halsteren.
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De Jutter, behandelgebouw en gemeenschappelijke tuin

EGM Architecten, 2016



De Jutter, gemeenschappelijke tuin en verblijfsgebouwen kinderen en adolescenten

Bron onbekend



Plattegrond De Jutter, verblijfsgebouw adolescenten

EGM Architecten, 2016



Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Jutter, Den Haag
1997-2002
EGM Architecten, Architect Erik Wendel

De Jutter is gebouwd in de periode waarin de psychiatrie steeds meer verschoof van de 
terreinen in de bossen en duinen naar kleinschalige voorzieningen in de stad. Hoewel 
deze trend destijds al gesignaleerd werd, was de locatie in de duinen reeds aangewezen 
voor een zorgbestemming en lag deze locatie in het midden van beiden met aan de ene 
zijde de duinen en aan de andere zijde de stad. 

Erik Wendel van EGM architecten kreeg op het terrein in Den Haag opdracht voor het 
ontwerp van een kliniek voor kinderen, adolescenten, een behandelhuis en een school voor 
bijzonder onderwijs. Aanvankelijk stonden deze functies in het programma van eisen 
omschreven als één gebouw. In de gesprekken tussen de architect en de opdrachtgever 
werd besloten deze functies ruimtelijk van elkaar te scheiden. Hierdoor ontstaat er een 
heldere structuur voor de patiënten waarbij verbleven wordt in het woongebouw en 
overdag geleerd wordt in de school of gewerkt aan de psychische gesteldheid in het 
behandelhuis. De drie lichtgebogen gebouwen omsluiten een gezamenlijke binnentuin. De 
beide verblijfgebouwen zijn éénlaags en kleinschalig. Het hoofdgebouw is gestapeld en 
stedelijk en bestaat uit het behandelhuis met de dagbehandeling, de polikliniek, kantoren 
en facilitaire dienst. Hieraan vast ligt de aan De Jutter verbonden school voor bijzonder 
onderwijs met ruimten voor sport en therapie. Dit gedeelte is dieper en hoger dan het 
behandelhuis waardoor deze zich in vorm onderscheidt. 

De kliniek voor kinderen omvat 3 afdelingen met ieder 6 patiënten en de kliniek voor 
adolescenten omvat 5 afdelingen met ieder 8 patiënten. De kinderen en jeugdigen 
verbleven gemiddeld drie tot zes maanden op de afdeling en waren in de leeftijd van 0 tot 
22 jaar. Zowel de kinderen als de adolescent zullen in deze projectbeschrijving worden 
aangeduid als het kind. De patiëntenkamers steken als een kamstructuur de duinen in. Elk 
kind kreeg zijn eigen slaapkamer, wat destijds zeer vooruitstrevend was. Door een gang 
wordt de slaapkamervleugel verbonden met de gemeenschappelijke woonkamer per 
afdeling die aan de gemeenschappelijke binnentuin ligt. De opdrachtgever vond het 
belangrijk dat de tuin door alle kinderen met elkaar gedeeld werd. De tuin is vormgegeven 
als een veilig hof met een oud schip om op en rond te spelen in het midden. 

Terugkijkend op De Jutter ziet Erik Wendel veiligheid en geborgenheid als de rode draad 
in het ontwerp. In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de typische problemen 
en angsten van kinderen en adolescenten. Het personeel moest voortdurend overzicht 
kunnen houden. Veiligheid is in het gebouw gerealiseerd door lichttoetreding en 
transparantie in het gebouw. Licht symboliseert veiligheid en donker angst. Transparantie 
geeft overzicht en het gevoel dat niemand zich ergens kan verstoppen. Om dit te 
bewerkstelligen zijn onder andere glazen wanden toegepast. In combinatie met de lange 
gebogen gang zorgt dit ervoor dat de nachtwaker in het centrum van het gebouw in één 
oogopslag overzicht heeft. De gangen zijn ruimer om de kinderen 'lebensraum' te geven 
en hebben aanliggende patio's voor daglichttoetreding. Glas en daglichttoetreding zorgen 
er samen ook voor dat het bioritme wordt ondersteund, zodat kinderen weten wat het weer 
is en het tijdstip op de dag. Bij de veronderstelde veiligheid van het separeren van 
kinderen stelde de architect zijn vraagtekens. Separeren werd gezien als de bescherming 
van het kind, van de andere kinderen en van het personeel. In dat opzicht werden 
kinderen op dat moment nog behandeld als volwassenen.

De patiënten konden op twee manieren het gebouw binnenkomen voor opname. De eerste 
manier was via de crisisopname met een ambulance via de separeer. De tweede is via de 
voordeur, waarbij de kinderen vaak door hun ouders werden gebracht. Door de architect 
is veel aandacht geschonken aan het voor ouders traumatische aspect van het afgeven van 
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hun kind aan een begeleider. Het hoofdgebouw waar de ouders zich met hun kind melden 
is laagdrempelig en uitnodigend vormgegeven. De entree is open en biedt over de balie 
heen zicht op de tuin waarin gespeeld wordt en op beide verblijfsgebouwen. Op deze 
manier kan er in het zicht afscheid genomen worden en kan een kind nog een keer naar 
zijn ouders zwaaien waneer hij naar de groep begeleidt wordt. 

Een ander belangrijk aspect in het ontwerp was normalisatie. Een van de afwegingen 
hierbij is het mogelijkheden tot herstel, het weer kunnen functioneren in de maatschappij en 
de ontwikkelingsfase van de kinderen. De omgeving moet geborgenheid bieden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de groepen niet te groot zodat zij overzicht bieden en een gezin kunnen 
nabootsen. Badkamers worden gedeeld zoals dat thuis ook zo is. Elke woongroep heeft 
een eigen voordeur, waardoor er niet meer zoals voorheen zomaar door de zorg de 
afdeling op gelopen kan worden. Ook is er bij de materiaalkeuze gekozen voor 
materialen die sloopbaar moesten kunnen zijn. Hoewel agressie op de afdelingen 
aanwezig kon zijn is er bewust gekozen de kwetsbaarheid van een materiaal te laten zien. 
In een thuisomgeving kunnen materialen zoals ruiten kapot gaan, op de afdeling gold dit 
net zo. Dit zorgt ervoor dat jongeren bewuster met hun omgeving omgaan. Tegelijkertijd 
mag het verblijf ook niet te prettig zijn en moet het de kinderen een prikkel bieden om 
weer naar huis te gaan. Deze nuance is lastig voor zowel de architect als voor de 
behandelaar. Een professional moet zich niet teveel hechten aan het kind, en wederkerig. 

De Jutter is tegenwoordig nog steeds in gebruik als centrum voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Inmiddels is de naam veranderd naar De Jutters, na de fusie van De Jutter 
en het ambulante jeugdcircuit van zorgaanbieder Parnassia in 2003.

EGM architecten ontwerpt nog steeds veel gebouwen voor de psychiatrie, daarbij 
ontwerpen zij vele gebouwen voor de zorg. Gebouwen hebben in de visie van EGM 
invloed op je welbevinden. In de architectuur moet er getoond worden dat alles aandacht 
heeft gekregen, dat er is nagedacht in het belang van degenen die er moet wonen of 
werken. In mijn interview deed Erik Wendel de mooie uitspraak “Architect zijn is een apart 
vak, maar als je voor kwetsbare mensen iets mag maken dan ga je vanzelf een tandje 
harder lopen”.

Deze projectbeschrijving is samengesteld aan de hand van een persoonlijk interview met Erik Wendel, partner 
EGM architecten, en Annemarie Eijkelenboom, projectarchitect bij EGM architecten, datum 7 juni 2016 
aangevuld met de volgende bronnen:
Mens, N. & Wagenaar, C. (2010). Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland. Rotterdam: NAI 
Uitgevers.
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Hoofdstuk 5. 
Conclusie

Terugkijkend is de architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis is in de loop der tijd 
beïnvloed door vele maatschappelijke-, sociale- en economische factoren. Door de tijd 
heen is de maatschappelijke opvatting over (mensen met) een psychiatrische stoornis steeds 
veranderd. Met deze beweging ging ook de bouw voor de psychiatrie mee, van opsluiting 
in dolhuizen tot het bouwen van woongroepen in het stadscentrum. Hierdoor kunnen we 
de psychiatrie betitelen als dé plek bij uitstek waar in architectuur tot uitdrukking wordt 
gebracht hoe wij als samenleving omgaan met hen die niet voldoen aan de heersende 
sociale conventie. 

Deze thesis heeft de positie van de adolescent beschouwd vanaf de periode van de 
middeleeuwen tot aan het heden. Echter, er kan pas van een positie van de adolescent 
gesproken worden vanaf de jaren veertig in Amerika. Hierin had de oorlog een groot 
aandeel door de vele teruggekeerde jonge, getraumatiseerde jongens. Het kind als aparte 
doelgroep kwam al eerder in beeld, vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot aan 
de jaren dertig was de opvang van kinderen, maar ook van volwassenen, grotendeels 
gericht op bescherming van de maatschappij. De opkomst van de psychoanalyse met 
Sigmund Freud zorgde ervoor dat de kinderpsychiatrie niet langer een 
'volwassenenpsychiatrie voor de kleintjes' was. In Nederland kwam de adolescent pas in 
beeld met de anti-psychiatrische beweging van de jaren zestig en zeventig door onder 
andere een rapport van de Britse overheid dat formuleert dat adolescenten wel degelijk 
andere behoeften en problemen hebben dan zowel kinderen als volwassenen. In 
Nederland wordt in 1957 de eerste jeugdpsychiatrische kliniek opgezet in Zandwijk, waar 
'psychiatrisch gestoorde mannelijke pubers' behandeld werden. Tien jaar later verschijnen 
er nieuwe psychiatrische klinieken die allen in de geest van de maakbare maatschappij 
van de jaren zestig als Therapeutische Gemeenschap zijn opgezet. Dit zijn de Viersprong 
(1966, Halsteren), Amstelland (1971, Santpoort) en Fornhese (1973, Amersfoort), die 
tezamen de tweede generatie jeugdpsychiatrische klinieken worden genoemd. In de 
Therapeutische Gemeenschap werd veel waarde gehecht aan het belang van een goede 
omgeving bij de behandeling van adolescenten. Het groepstherapeutische milieu werd 
gevormd door iedereen die in het ziekenhuis werkte en verbleven. Deze gemeenschappen 
waren aanvankelijk naar binnen gekeerd en wensten weinig inmenging van ouders en de 
maatschappij. Hierop wordt later teruggekomen met behandelingen als systeemtherapie en 
ouder-kind middagen. Het idee van de maakbare maatschappij door de economische 
crisis in de jaren tachtig plaats voor meer economisch geleide motieven. De sterkte 
vervlochtenheid van de bewoners en het personeel van de therapeutische gemeenschap 
blijkt langdurige opnames van jongeren tot gevolg te hebben. Het 'Bostonmodel' wordt 
geïntroduceerd, wat betekende dat behandeling en wonen ruimtelijk van elkaar werden 
gescheiden. Daarbij moet het 'zo-zo-zo' beleid de sterke verzuiling en verkokering tegen te 
gaan. De regelgeving van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen zorgen ervoor dat de 
bouw van klinische gebouwen beperkt wordt in haar ruimtelijke mogelijkheden. In de jaren 
negentig zet de normalisatie en deïnstitutionalisatie zich door met de MFE, met het idee 
van psychiatrische dagklinieken in plaats van klinieken. Waar het psychiatrische 
ziekenhuis zich voorheen vooral in het bos of in de duinen bevond wordt deze 
tegenwoordig steeds meer de stad in te trekken. Het idee van bescherming van de 
maatschappij is omgeslagen naar het idee van zich bevinden in de maatschappij zich 
hierin kunnen redden. 

De projectbeschrijvingen en interviews bevestigen nogmaals dat de omgeving van de 
psychiatrische patiënt beïnvloedt wordt door de maatschappelijke-, sociale- en 
economische factoren. De Therapeutische Gemeenschap is hier het meest uitgesproken 
voorbeeld van, ontstaan uit de kritiek op de gevestigde orde en de hieruit voortgekomen 
anti-psychiatrie. In deze periode golden de regels van het College voor 
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Ziekenhuisvoorzieningen nog niet, waardoor architecten en opdrachtgevers duidelijk meer 
vrijheid voor experiment genoten. Alhoewel deze regelgeving in de thesis tot nu toe als een 
gegeven zijn beschouwd moet niet vergeten worden dat deze de gebouwen van de 
psychiatrie in grote mate hebben beïnvloedt. Zowel Martien van Goor als Erik Wendel 
benoemen de invloed hiervan op hun gebouwen. 
   Een gemene deler die uit de gesprekken met de architecten komt, is het voorkomen van 
angsten bij de adolescenten. De gang lijkt hiervan een van de veronderstelde veroorzakers 
te zijn. Zowel in De Jutter als in De Viersprong is er geprobeerd angst en desorientatie te 
voorkomen door zoveel mogelijk licht en ruimte de gang in te halen. Hiervoor worden 
middelen als glas, uitzicht op natuur en brede gangen ingezet. In De Viersprong is 
geprobeerd de gang ook tot een verblijfsruimte te maken, om dit meer te laten zijn dan 
een verbinding tussen ruimtes. Hoewel EGM in De Jutters een gebogen gang heeft 
toegepast die de constante wandeling insinueert is de architect zich wel degelijk bewust 
van de mogelijkheid dat ook dit angst voor de kinderen kan veroorzaken. 
   Het maken van brede ruimtes in de psychiatrische ziekenhuizen voor de jeugd heeft 
tevens te maken met het creëren van lebensraum. De ontwikkelingsfase van adolescenten 
zorgt ervoor dat ze sneller geneigd zijn tot agressie. Het geven van ruimte voorkomt 
overprikkeling en het snel ontstaan van agressie. 
   In de jaren tachtig wordt het 'Bostonmodel' geïntroduceerd. De Jutter werd als innovatief 
project ontvangen door het bewuste scheiden van de gebouwen voor het verblijven en het 
behandelen. In het behandelgebouw kon er actief aan de geestelijke gezondheid gewerkt 
worden, in de verblijfgebouw was ruimte voor bezinning. Het is opvallend dat De 
Viersprong dit elf jaar eerder ook al toepaste met eenzelfde ontwerpverantwoording. In 
Amstelland waren de leef- en behandelgroep nog wel één en dezelfde, wat resulteerde in 
een sterke verwovenheid en lange verblijven. 
   Rode draad in de ontwikkeling van de architectuur voor de jeugdpsychiatrie, maar ook 
die voor volwassenen, is de gedachtegang over de slaapkamers. In Amstelland verbleven 
de jongeren in éénpersoonskamer. Het gebrek aan controle over wat er hier gebeurd werd 
als een van de factoren gezien van het mislukken van sommige van de behandelingen. In 
De Viersprong verbleven jongeren met vier op één kamer. Het therapeutische proces moest 
doorgaan op de kamers, waarvoor de aanwezigheid van anderen nodig was. In de Jutter 
wordt het belang van privacy en normalisatie voorop gezet waardoor er weer 
éénpersoonskamers geïntroduceerd worden. 
   Het is bijzonder dat de architecten die gebouwen voor de zorg ontwerpen allen een 
grote betrokkenheid en inlevingsvermogen in hun doelgroep benoemen. In het ontwerpen 
van gebouwen voor mensen met een psychiatrische stoornis is het van belang aandacht te 
besteden aan hun omgeving, ze serieus te nemen en tegelijkertijd een zo normaal 
mogelijke omgeving te creëren.
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