
Georganiseerde gekte

We worden gevraagd om een nieuw MT in een organisatie voor Geestelijke 
Gezondheidszorg te begeleiden. Zij vinden het lastig om tot gezamenlijke sturing te 
komen in de groeiende organisatie waarin zij werkzaam zijn. 

In een tweedaagse nodigen we vijf cliënten uit om hun verhaal te vertellen. Een 
vrouw van 30 jaar oud vertelt hoe het voor haar was om opgenomen te worden in 
deze instelling. Het was voor het eerst dat zij werd opgenomen. Als hoog opgeleide 
succesvolle vrouw, had zij vanwege gebruik van malariatabletten psychosen 
gekregen. De geur van sigarettenrook komt haar tegemoet als ze de afdeling 
oploopt. Ze voelt zich vies en gek en ziet dit bevestigd in de ontwijkende ogen van 
het verplegend personeel. In de dagen daarna ziet ze dat de verpleegkundigen steeds 
even de afdeling oplopen om vervolgens terug te rennen naar hun kamer. Een kamer 
waar cliënten niet mogen komen. Contact met andere cliënten krijgt ze nauwelijks. 
Ze wordt onrustig van het gehuil, het gerook en het gehang. Ze voelt zich eenzaam, 
niet gezien, weggestopt. Na twee weken, zit ze er helemaal doorheen. Met hangend 
hoofd probeert ze haar was te doen. Dat moeten ze zelf doen, heeft een van de 
verpleegsters haar verteld: “Daar zijn wij niet voor.” Ze opent de wasmachine en 
doet zuchtend een truitje in de trommel. Een hand op haar schouder, de zachte 
woorden: “Zal ik het even voor je doen, je ziet er moe uit.” Als ze om kijkt ziet ze de 
liefdevolle ogen van een nieuwe verpleegkundige.

Stilte. De managers weten niet wat ze moeten zeggen. Hoe kan het dat zij dit niet 
wisten? Waarom hebben zij niet van hun psychiaters gehoord dat verpleegkundigen 
zich terugtrekken in hun kantoor? Waarom doen ze dat eigenlijk? 

Bent u bestuurder of directeur in de Geestelijke Gezondheidszorg en herkent u dat 
uw organisatie inmiddels alle gekte heeft weggeorganiseerd? Ook de functionele 
gekte die mensen tot mensen maken? Neem contact op met Strange en verken hoe u 
anders kunt organiseren. Organiseren op een manier die recht doet aan de realiteit 
van uw cliënten.


