
"Echt met mensen

dat is Soteriar."

Ën het 5ËmiEes&à.!dsc&:rifb varÉ §$earL ?*3X kom 3e aB Ëezen

*ver Soheniahuiuer"l a§s aËter*atàe$vs*r eem cprxame bii
een psyeS"r*tËsehe erÉsËs. im dË[ sïa.!rí*mer gtraf FEetgae*tíe

Begrems" beaÉelervam F{et Lsueffissnserve}#, in gcspnek
rmeh de ffiederEandse psye hÉaL*n f'Í*nhenk Feehr:er *ver zijr:
arerkpeni*de Én heï §*EenÉa9ruis in €amgeEE, DxËhslend.

NorberL: "He[ was in hel voorjaar te beginnen. PloLs s[elde een oud
van2O14.ll< had geen zln meer in coltega voor om samen mel hem
mljn werl< in ULrech[. A[les werd er in een Soleriahuis in Dui[stand te
bepaald door managers en werl<en. ll< ben er naartoe gereden
zorgverzel<eraars. Als il< een en wlsl me[een dat hel een
pabiëntwatval<erwildesprel<en, geweldigel<answas.Erwaren
l<reeg il< te horen daI heI nieI l<on. moeilijl<heden en uiLdagingen
De eisen waTen: meer pa[iën[en in maar he[ was de besle tijd to[ nu
l<orlere lijd, be[ere resu[[aten... ll< voor mij als psychiater.
dachl eraan om een eigen prak[ijl<

le rnoest in een Soteriahuis leren
hoe je me[ de patiènten moes[
omgaan om hen een veilig gevoeL

[e geven. lemand die bang was,

moes[je geen opgesioten gevoeI
geven. Dan zou die wegtopen. Al
en [oe l<wam eT een peTsoon naar
me [oe die zei: 'het beva[[ me nie[,
i< ga weg.' Dan zei il<: 'ol<é, maar
meLd je als je nle[ verder <unt ol
als e o oeTq gee^ hrlp <ri-qL. le
btrjl[ hier well<om.' ln het
So[eriahuis hadden we'open
d eu ren'.

N aarmale i < er lan g er wer <le, g ing
he[ sLeeds beter om de juiste
aanpa< [e vinden. Zo evolueerde il<

van een pa[ernaIistische 'l < weel
wat goed voor je is, dal bepaalil<
voor jou, want le benI nlet in s[aaI
om diI zeLl'[e bepaIen,' naaT een
open hording: 'Waar sta je

eigenlij <? \\rat speell er at[emaal?
Heb je zin om daaroveT te pra[en?

Wal voeLje?'

.le 1<an een pe:soon pas inhoudelijl<
heIpen aLs 1e een veilige s[eer
creëer[. Soms ben il< gewoon op
de giond gaan zlten. Eronls[aan
veeI relarle gespre <l<en ats.ie jezelF

ool< i<rr,etsbaar opstelt. Een

b a- g , o nr pe van Sorer.a ..
'being rviIh': naasI iemand zit[en
en proberen [e begrijpen wal
Lemands gevoel en situa[ie is door
er [e zijn en le Iuls[eren, soms ze[[s

meerdere uren."

Soteriahuis Ín Bern
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Hoe ging je in een Soteriahuis
om met Familieleden?
Norbert: "A[en toe wou een
patiënI da[ iemand die hij
vertrouwde, bLeeIslapen. 1n zo'n

geval zorgden we ervoor da[
tamiLie op een slaapbanl< l<on

blijven logeren. Oo < moeders me[
l<leine l<inderen namen we op,
maar nooil als de moeder zo

psychotisch was dal heI niel
veran[woord was. Andere
aidetingen zeiden: 'Dat l<an toch
niet, dat is veet [e ingewikl<etd.
Wat als er ie[s gebeurt? Wat als

ieL l ndje volLl A q er ets rri:
gaa[?' Maar er is nooiI ie[s
misgegaan.

Ats een paliënE wordI behandeld
da r i, lel 5ysleer. het gez n.

on[zel[end belangrijl<. Soms is heI
gewoon de sle-re om t^ begr'jpen
wal er is gebeurd. leel vaal< ool<

voor oplosslngen. Daarom
organiseerden we om de [wee
we (en een bijeenl<omst voor
Familie en vrienden. Een

psychia[er oI psycholherapeu I gat
laagdrempelige ui[[eg. De ideale
situatie is da[ iemand die een
psychose "ee[L gehdo. z jn e gen
experEword[. DaE gaaL nog

mal<l<elijl<er wanneer ool<

lamitieleden de eersle signalen
herl<ennen."

Hoe lang verbleven mensen in
het huis?

Heel vaal< wisl een paIiënt nieI
waar die naartoe l<on wanneer die
I laa - was rel de behardel ng.
Dan schal<elden we onze
maalschappellil< werl<s[er in. We

wilden een pa[iënI niel
[erugsluren naar een oude si[ua[ie
die on[zeItend moeiIijl<was. DaI
was altild ons streven. Soms was
een situatie niel op le lossen. We

bel<el<en dan hel geheet: wa[
onlb'pel.r er. wat r Llnen wij
organiseren, wa[ l<an een ander
organiseren, waar l<unnen we hulp
inhuren. We bespral<en ool<alles
samen rnel onze patiënten."

p sy ch iate r N o rb e rt Fe ch n e r

Norber[: "Za lang het nodig was.

De zorgverze <eraars waren niet zo Hoe voltrok he! leven zich in het
s[reng. Ze hadden door da[ huis?
patiën[en die in een Soteriahuis Norber[: "Tatelvoetbal werd vaa <

werden behandetd niet zo vaai< gebrui<t ats aanze[ om [e

hervieten. Ze begrepen daL de bewegen. 'Wie hee[t zin in een
'outcome' be[erwas. SommLge partijtje ta[etvoe[bat?'Zo kwam je
n-rensen waren er 4 maanden, op een heeI andere manier Ln

anderen 6 maanden en nog contac[ me[ eLl<aar. We wilden
anderen maar I weel<. We voorat sllmuLeren dal mensen u[l
moesten niemand wegs[uren hun l<amers l<wamen om dlngen
omdal een zorgverze <eraar het samen te doen. We hadden geen
nie[ meer zou belalen. We konden s[ril<t schema. Er was veel vrijheid.
me[ een behandeling doorgaan ]oggen en basl<elbal gebeurden
zondererop le Le[[en olhel nu zes spon[aan. Gi[aarspelen me[
oflachtwel<en was. andere pa[iën[en ot

verpteegkundigen l<on oo <. We

sfonden open voor alLes wal reëel
was. Zo raadden we het aIals
iemand B uur per dag wou gamen.
Een uurtje speIen l<on weL.

Erwaren zoveeI dingen die werden
gesilmuleerd. Zo hebben we

sarnen onze woonl<amer
verbouwd. Erwas iemand met
heel goede ideeën. lemand anders

simites - goede pral<[ijk.n l-, )

De kracht van Soteria

heeft te maken

met het persoonlijk

enthousios me van

alle medewerkers die

daar werken. Je kan een

persoon pas inhoudelijk
helpen als je een veilige

sfeer creëert.



hee[E wandbehang aangebrach t.

Die jongen was ontzel[end [ro[s
aan heb einde van de dag. Zijn
wandbehang is er nog s[eeds."

Waarin ligt volgens jou de
krachÈ van een SoÈeriahuis?
Norberl: "De l<rachI hee[[ le
mal<en me[ heI persoontijk
en[houslasme van aLle

medewer<ers die daarwer<en. We
willen bewijzen da[ er
verschi[ende manieren ziln om
ie[s te berei]<en. De mindseI was:

Ats het slecht met mil zou gaan,

hoe zou i < dan graag worden
opg evang en?'

EchI me[ rnensen con[ac[ hebben,

dat is de Soteria-houding. Mensen
hebben die houding vaal< zonder
[e welen daI he[ 'So[eria' is. 1l< zag

he[ ook op andere a[detingen, bij

voorbeeld bij verp[eeg l<undigen
van de gesIo[en a[deting Iijdens
crisisopnames. Ze slraaIden
veiligheid uit en l<onden een
pailënI over[uigen da[ ze hem
geen l<waad gingen doen, maar
hem witden heLpen."

Welke opleiding heb je nodig om
in een Soteriahuis te werken?
Norber[: "ll< denl<, hoe m[nder
ervaring, hoe beter. ([acht) Als er
iemand versland hee[t van hoe je
door hel leven komt, dan zou die
persoon al geschil<L zijn om
iemand in een SoLeriahuis [e
begeteiden.

Naasl verpleegkundigen was er in
hel Soleriahuis [emand die hietp
mel huishoudelijl<e lal<en, Maren.

Vrij snelwerd Maren de zietvan
hel Soteriahuis. De paliënlen
gingen vaal< naar haar [oe om [e
prafen. Ze verlrouwden haar.Ze
was vaal< ool< bemiddelaar lussen
de hulpverteners en de paliënlen.
Maren heetl ui[slel<end werl<

gedaan hoewei ze nooil op een
unlversileit heett geze[en. Dat was
nie[ belangrijl< maaT ze was er."

Hoe kijkle naarde toekomst?
NorberL: "ll< hoop da[ ell<e s[ad,
ell<e regio over tien jaar minstens
één Soteriahuis hee[[. ll< ga ervan
uiL daL mensen begrijpen daL heL

belangrijk is, dat de werkwijze
goed is en voordetig voor heetveel
paliën len."
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lkhoop dat elke

stad, elke regio

over tien jaar
minstens één

Soteriahuis

heeft.

Bedankt, Norbert om zo
gemoÈ,iveerd en geëngageerd te
vertellen over Soterio. Een

interview qfnenen of andergaon,
blffivoor beide kanÈen een
kwetsboar gegeven. Dat is ookde
kern van een Soteriabeleving.
Durven omgoan met de
kwetsbaarheid van het leven, van
de mens.

Mahjoub,
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