
36 VERDIEPING

De eerste en tot dusver enige woonkring
van Chapeau staat in Uden. Het initiatief
kwam van een afdeling van Ypsilon, ‘ver-
eniging van familieleden van mensen met
verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses’.
Vijftien personen met een schizofreen ziek-
tebeeld bewonen sinds drie jaar een appar-
tementencomplex van corporatie Woonves-
te in de wijk Velmolen-Oost. Een team van
zorgverlener ASVZ begeleidt de bewoners.

door Tom Tacken

A
chteraf denkt ze wel eens:
„Hoe heb ik het in mijn
hoofd kunnen halen?
Maar als ik in een psycho-
se beland, ben ik gewoon
Hester niet meer. Dan ne-
men die stemmen het

over. Zie ik moordenaars om me heen. En
daar kan niemand mij van afbrengen.”
Zonder schroom vertelt Hester van Vugt
(22) over haar ‘schizo-affectieve stoornis’
en over mcdd, een autistisch etiket dat eer-
der al op haar werd geplakt. Die psychiatri-
sche klachten slaan ook nog eens op haar
lichaam over. Soms weigeren de benen op-
drachten van boven. ‘Conversiestoornis’ is
daar het medisch jargon voor. Let wel: Hes-
ter is ziek, maar niet gek. In goeden doen is
ze een open, innemende en intelligente
meid. Ze hoort dus ook niet thuis in een in-
richting. Wel heeft ze een veilige omge-
ving nodig. Zelfstandig wonen onder bege-
leiding: dat model zou haar passen.
Hester, die er zo veel lol in heeft om te po-
seren voor de fotograaf van de krant, kan
van een beetje bang al snel panisch wor-
den. En iets van stress kan in een psychose
of een depressie ontaarden. En dan is het
opletten dat ze zichzelf niets aandoet. Vier
keer is Hester het afgelopen halfjaar bij de
GGZ opgenomen.
Ze woont nu nog bij haar ouders in Oss.
Drie dagdelen en één nacht in de week
gaat ze naar de Roef, een voorziening op
landgoed Coudewater in Rosmalen. Door
die ‘respijtzorg’ kunnen ze thuis even op
adem komen. Vanaf 1 juni betrekt Hester
echt een kamer op de Roef, net als haar
broer, die ook met een autistische stoornis
te kampen heeft. Maar op iets langere ter-
mijn wil Hester deel gaan uitmaken van de
woonkring die Chapeau in Rosmalen aan

het opzetten is. „Daar komen ook meiden
die ik al van hier ken”, verheugt Hester
zich nu al.
Ze haalde haar havo, en een paar exacte
vakken zelfs op vwo-niveau, maar moest
een opleiding orthopedische technologie al
na één dag afbreken. Bij iets te veel druk
zijn de waanbeelden zo getriggerd.
Paardrijden deed haar als therapie goed,
maar vier jaar geleden zetten bezuinigin-
gen daar een streep door. Het baantje, één
dag in de week, dat ze op de manege had
verworven, ging er ook aan. Het UWV leg-
de haar vervolgens een sollicitatieplicht op.
Funest. Nog kan ze flippen als haar een
brief met het UWV-logo onder ogen komt.
Haar omgeving moet stabiel zijn, vrij van
foute prikkels. Die kunnen ook van al te op-
dringerige behandelaars af komen. Haar
moeder formuleert het zo: „In de psychia-
trie is het pappen en nathouden. Zonder
pillen kan Hester niet, maar er moet ook
aandacht zijn voor wat ze wél kan. Ze moet
uitgedaagd worden om haar mogelijkhe-
den te ontwikkelen.”
Daarvoor is alle hoop nu op het initiatief
van Chapeau in Rosmalen gevestigd. Aan
de plannen voor nieuwbouw wordt hard
gewerkt.
Hester bouwt mee – aan haar toekomst.

Chapeau en Woonveste hebben de gemeen-
te laten weten dat ze van plan te zijn een
project als in Uden te realiseren. Een loca-
tie is er nog niet, net zomin als een lijst
met kandidaat-bewoners. Het gemeentebe-
stuur wil meewerken, mits de behoefte
aan zo’n voorziening voor psychiatrische
patiënten in Heusden aangetoond wordt.
Met dat doel voor ogen heeft Chapeau een
infoavond belegd op 19 mei in Vlijmen.

Leden van Ypsilon hebben bij Chapeau het
plan neergelegd voor een woonkring in Til-
burg. Het gaat, net als in Uden, om mensen
die in een psychose kunnen belanden. Een
architect is al bezig met de tekening van de
nieuwbouw, maar Chapeau wacht nog met
het prijsgeven van de naam van de woning-
corporatie en de locatie. Deze maand nog
zal samen met de wijkraad een informatie-
avond worden uitgeschreven.

Zonder pillen kan Hester
niet, maar er moet ook
aandacht zijn voor wat ze
wél kan. Ze moet
uitgedaagd worden
De moeder van Hester

Wel ziek, niet gek. Voor iemand als Hester
biedt Chapeau een woonvorm op maat:
onder begeleiding zo zelfstandig mogelijk.

! Hester van Vugt staat op de nomi-
natie voor een nieuwe Chapeau
Woonkring, in Rosmalen.

! De bewoners van zo’n groepje zelf-
standige woningen, in een gewone
wijk, hebben ieder hun eigen voor-
deur, woon- en slaapkamer, keu-
ken en badkamer.

! Daarnaast zijn er extra faciliteiten
voor gezamenlijke activiteiten en
voor professionele begeleiding
van de bewoners.

! Het gaat om mensen met psychi-
sche of psychosociale problemen.

! Ze moeten zich van hun ziekte be-
wust zijn en ook trouw de behan-
deling, inclusief medicatie, volgen.
Drugsgebruik is verboden.
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Waar kan Hester
straks wonen?
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" Soms wordt Hester van Vugt door stemm
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De ouders die bij Chapeau hebben aange-
klopt voor een woonvoorziening in Rosma-
len hebben kinderen met een andere stoor-
nis dan die in Uden. Het gaat hier in de
meeste gevallen om jongvolwassenen met
autisme. Woonveste is als corporatie ook
in Rosmalen de partner van Chapeau, maar
waar de nieuwbouw gaat verrijzen is nog
niet bekend. Dit jaar nog wil Chapeau de
buurt rechtstreeks informeren.

door Tom Tacken

Eline van der Weegen is 37, jong
genoeg om nog een droom te
hebben: „Dat ik ooit écht op me-
zelf kan wonen.” Laat haar hal-
verwege zijn. Drie jaar geleden

bewoonde Eline nog een appartement on-
der toezicht van de GGZ. Nu heeft ze, drie
hoog in de Udense wijk Velmolen-Oost,
haar eigen woonruimte met keuken.
Wil ze voor een maaltijd aanschuiven in
een gemeenschappelijke ruimte beneden,
dan kan dat ook. En als het mis met haar
dreigt te gaan, als haar schizofrenie de kop
weer opsteekt, dan is hulp van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat nabij. Er wordt in
het appartementencomplex door een pro-
fessioneel zorgteam omgekeken naar Eline
en veertien anderen, allemaal ‘kwetsbaar
voor psychoses’.
Uden is de eerste woonkring van Chapeau,
een koepel van lokale vrijwilligersinitiatie-
ven. Die zijn veelal opgezet door ouders,
maar het kunnen ook anderen zijn die zich
betrokken voelen bij de doelgroep. Vijf an-
dere woonkringen, waarvan drie in Bra-
bant, zijn in de maak.
Samen met negen gemeenten heeft Cha-
peau de status van proeftuin gekregen van
het rijk. Kijk hoe je de zorg voor psychiatri-
sche patiënten zo kunt inrichten dat zij
daar zelf niet alleen gelukkiger van wor-
den, maar het de samenleving ook minder
geld kost.
Het komt erop neer dat Chapeau de behan-
deling loskoppelt van de begeleiding. Voor
het afstemmen van haar medicatie en een
controlegesprek om de drie maanden moet
Eline nog altijd bij een psychiater van de
GGZ zijn. Maar de begeleiding die bij het
wonen hoort wordt vanuit alle persoonsge-
bonden budgetten (pgb’s) van de vijftien
bewoners betaald aan ASVZ, de zorgaanbie-
der waarvoor Chapeau in Uden heeft geko-
zen. De huur voor het appartement maken
de vijftien zelf over naar corporatie Area
Wonen. Huurtoeslag en een uitkering van
de Wajong maken dat mogelijk. Inkomen
uit betaalde arbeid is voor geen van de be-
woners haalbaar. Ze doen vrijwilligers-
werk of volgen dagbesteding.
„Door de individuele begeleiding van de
bewoners op deze manier centraal te orga-
niseren kunnen we een derde tot een
kwart besparen”, zegt Joep Munnichs, me-
dedirecteur van Chapeau.
Het was wel even wennen voor de GGZ,
waar ze gewend waren in behandeling én
woonbegeleiding te voorzien. Dat bij de
scheiding daarvan hun cliënten gebaat
zijn, zien ze ook bij de GGZ inmiddels in,
zegt Jos van Oyen, de andere directeur van
Chapeau. „De GGZ wordt door veel van on-
ze cliënten toch als tegenstander gezien.

Logisch, omdat zij vooral bij een crisis met
de GGZ te maken krijgen. Onze begelei-
ders krijgen de kans een vertrouwensband
op te bouwen. Ze gaan met een bewoner
vaak ook mee naar de GGZ-psychiater.”
De bewoners houden elkaar ook in de ga-
ten. Eline: „Je merkt het als het met ie-
mand niet goed gaat. Kleine dingetjes, die
je van jezelf herkent. Hoe iemand kijkt of
praat. Maar we doen ook leuke dingen sa-
men, zwemmen bijvoorbeeld.”
Zie Chapeau als een tussenvorm. Wie de
droom van Eline haalt, vliegt uit en gaat
zelfstandig wonen. Wie aan de begeleiding
bij Chapeau toch niet genoeg heeft, valt te-
rug naar een kliniek of een beschermde
woonvorm van de GGZ.
Tot 1 januari financierde het rijk via de
AWBZ woonvoorzieningen voor psychiatri-
sche patiënten. Die zorg ligt nu bij de 393
gemeenten. Op het budget is niet gekort.
Toch kwam onlangs in de publiciteit dat er
gemeenten zijn die, door een ongelukkige
verdeling van het geld, in de problemen ko-
men en zelfs al overwegen om plaatsen op
te heffen.
In Uden speelt dat niet, maar uit ervaring
weten Van Oyen en Munnichs wel dat niet
elke gemeente staat te juichen als zij sa-
men met een woningcorporatie een pro-
ject op tafel leggen. Menig wethouder
vreest dat de buurt tegen de komst van
‘een stel schizofrenen’ gaat sputteren.
Ook in Uden was het protest aanvankelijk
niet van de lucht. Bij het bereiken van het
hoogste punt overstemde de fanatiekste ac-
tievoerster uit de buurt het feestgedruis
met straaljagergeluiden uit een speaker.
Nu na drie jaar de overlast tot enkele inci-
denten beperkt is gebleven – zo rende tij-
dens een psychose een cliënt over straat en
belde hij her en der ook aan – lijkt de
buurt aan de bijzondere wijkgenoten ge-
wend te zijn.
„Het heeft ons geleerd dat we van meet af
aan de regie over de communicatie met de
buurt in eigen hand moeten houden”, kijkt
Van Oyen terug. „Het nieuws over ons pro-
ject kwam in Uden door een jaarverslag
van de woningcorporatie op straat te lig-
gen. Dan gaat het snel een eigen leven lei-
den.”
Fnuikend ook voor de acceptatie van psy-
chiatrische patiënten in woonwijken zijn
berichten over doorgedraaide amokmakers.
De doodslag op oudijzerhandelaar Lowie
van Lent uit Den Bosch is daarvan een
voorbeeld, net als de schietpartij in een
winkelcentrum in Alphen aan den Rijn.
Toch pleit juist dat laatste drama voor een
aanpak als die van Chapeau, vindt Jos van
Oyen: „Tristan van der V. onttrok zich aan
psychiatrische behandeling. Hij negeerde
zijn medicijnen. Hij had wapens in huis en
was lid van een schietclub. Het is natuur-
lijk geen garantie dat het altijd goed gaat,
maar had hij in een woonkring als de onze
gewoond, dan zou zijn persoonlijk begelei-
der die signalen zeker opgepikt hebben.”

Je merkt het als het
met iemand niet
goed gaat. Kleine
dingetjes, die je van
jezelf herkent
Eline van der Weegen

Principe van Chapeau is om de
behandeling van psychiatrische
patiënten los te koppelen van de
woonbegeleiding

Rosmalen

De buurt sputterde toen
‘een stel schizofrenen’ er-
aan kwam. Na drie jaar
voelt ook Eline zich in
Uden op haar gemak.

“
!

men overmand. Toch hoopt ze, onder begeleiding, op zichzelf te gaan wonen. foto Marc Bolsius

Wel kwetsbaar voor
psychoses, maar toch
tevreden in de wijk


