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Overzicht 

 

De wereldwijde last en omvang van de ziekte die te wijten is aan psychische 

stoornissen, heeft de afgelopen jaren veel aandacht getrokken, met nadruk op de 

onmiddellijke urgentie voor betere systemen voor preventie en behandeling van deze 

stoornissen. Het probleem is acuter in landen met lage en middeninkomens, waar 

sprake is van een acute crisis, gebrek aan behandeling en slechte toegankelijkheid 

van zorg, wijdverbreid stigma en vooroordelen. Wereldwijd lijden 450 miljoen mensen 

aan psychische aandoeningen als een grote zorg. 75% van deze personen komt uit 

landen met een gemiddeld en laag inkomen (WHO, 2018) In India lijden 150 miljoen 

mensen aan psychische stoornissen en hebben een regelmatige behandeling nodig 

(NIMHANS, 2019). Meer dan 50% van de mensen wordt niet behandeld voor 

psychische stoornissen en dit percentage neemt toe in landen met onvoldoende 

middelen zoals India (Saxena et al., 2007). Volgens Rathod et al. (2017), 80% van 

alle geesteszieken wordt geboren in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's). 

Wereldwijd weerspiegelen psychische problemen in de daklozenpopulatie een 

ingewikkeld netwerk van sociaal-psychologische, culturele en economische kwesties, 

en er is veel geschreven over de relatie tussen dakloosheid en SMD's. Het probleem 

van daklozen met psychische stoornissen (HPMD) is een complexe kwestie binnen 

de Indiase context, verbonden met stigma, genderongelijkheid, tekortkomingen in 

bewustzijn en ondersteuning van geestelijke gezondheid, en een grove verwaarlozing 

van hun rechten (Swaminath, Enara & Rao, et al., 2019). Hoewel de gevolgen van 

SMD ernstig zijn, is de geestelijke gezondheidszorg voor de dakloze bevolking door 

veel gezondheidsstelsels niet als een ernstig probleem behandeld. 

 

Dakloosheid is een uitkomst van de interactie tussen intrapersoonlijke en structurele 

factoren (Fazel et al. 2014) met psychische aandoeningen. Armoede, psychische 

aandoeningen, verslaving, gebrek aan betaalbare woningen en sociaaleconomische 

ongelijkheid leiden tot dakloosheid (Bird et al., 2010; Perrisini, 2009; Somers et al., 

2016). De prevalentie van geestesziekten is hoog onder de dakloze bevolking (Evans 

& Wells, 2003: Forchuk et al, 2007), terwijl factoren zoals sociaaleconomische 

achterstand, tegenspoed bij kinderen, trauma en huiselijk geweld inherent betrokken 

zijn bij het traject tussen geestesziekten. en dakloosheid (Shelton et al, 2009). 



Daklozen met psychische problemen kampen met verbanning, sociale afwijzing en 

stigma (Rae en Rees 2015; Siskind et al. 2014). 

 

Dit proefschrift benadrukt de noodzaak van het ontwikkelen van gebruikersgerichte 

diensten voor geestelijke gezondheidszorg en een reeks interventies die nodig zijn 

voor daklozen met chronische behoeften aan geestelijke gezondheid, samen met de 

continuïteit van zorg in de gemeenschap. Het doel van dit proefschrift was om te 

begrijpen hoe verandering in het geestelijke gezondheidssysteem in India mogelijk 

kan worden gebruikt om de continuïteit van de zorg (COC) voor personen met ernstige 

psychische stoornissen (SMD's) te verbeteren. Vooral bij het erkennen van de 

eeuwigheid van dakloosheid, armoede en psychische aandoeningen werd het vinden 

van manieren om de zorg te verbeteren en te ondersteunen als een belangrijke 

zoektocht beschouwd. Dit proefschrift probeerde in het bijzonder een onderzoeks- en 

innovatiebenadering te gebruiken die constructief, gebruikersgericht en gericht op 

waardig leven voor alle mensen is. Dit betekende het afstappen van sociale uitsluiting, 

criminalisering (van bedelen) en opsluiting, maar ook van langdurige intramurale 

behandeling en ziekenhuisopname, naar modellen die de kwaliteit van leven 

verbeteren voor personen met SMI. De vragen in dit proefschrift waren dus gericht op 

het begrijpen van hoe COC kan worden verbeterd door betere mantelzorg en 

alternatieve modellen, met name ondersteunde huisvesting. De volgende 

hoofdonderzoeksvraag werd gesteld, gebaseerd op de innovatieve 

interventiemodellen van The Banyan, een non-profit organisatie gevestigd in India, die 

sinds 1993 met daklozen met psychische aandoeningen werkt: 

 

Hoofdonderzoeksvraag: Hoe kunnen geestelijke gezondheidssystemen in India 

worden meer aangepast aan de behoeften van mensen met chronische geestelijke 

gezondheid in de gemeenschap, en om zorgverleners te ondersteunen bij het leveren 

van continuïteit van zorg? 

 

De antwoorden op deze vragen worden in drie delen gegeven. Deel 1 gaat in op de 

bredere sociaal-politieke situatie waarin daklozen met SMI hun leven construeren. 

Deel 2 begrijpt de wegen om COC te verbeteren. Het richt zich ook met name op 

manieren om een veel voorkomende en natuurlijke manier om COC via mantelzorgers 

te organiseren systematisch te verbeteren en te ondersteunen. Ten slotte wordt in 



deel 3 een van de complexe problemen van daklozen begrepen op basis van een 

nieuw model van door COC ondersteunde woningen in Zuid-India, om te begrijpen 

hoe dergelijke innovatieve interventies duurzaam en uitvoerbaar kunnen worden op 

verschillende andere locaties. 

 

De hoofdvraag werd dus benaderd met de volgende subvragen: 

Deelvraag 1: Hoe kunnen de ervaringen, waardigheid en ambities van daklozen met 

een psychische aandoening worden begrepen in de huidige context van het politieke 

systeem en de wetgevingsprocessen van India? 

Deelvraag 2a: Hoe kunnen we in de context van de-hospitalisatie de ervaringen van 

mantelzorg begrijpen als een integraal onderdeel van het COC voor personen met 

chronische geestelijke gezondheidsproblemen? 

Deelvraag 2b: Hoe kunnen mantelzorgers beter worden ondersteund in hun 

zorgverlenende rol om het COC te behouden en te verbeteren voor personen met 

chronische psychische behoeften? 

Deelvraag 3a: Hoe kunnen alternatieve COC-programma's, gemodelleerd naar 

huisvestingsprincipes, worden ontwikkeld in de context van Zuid-India voor personen 

met chronische geestelijke gezondheidsproblemen? 

Deelvraag 3b: Hoe kunnen we, in het kader van het voorbereiden van alternatieve 

COC-modellen zoals Ondersteunde huisvesting, opschalen, de basisresultaten 

begrijpen in vergelijking met de gebruikelijke zorg? 

 

Dit proefschrift gebruikte een interactieve benadering die kwantitatieve en kwalitatieve 

studies combineert om de hoofdvraag te beantwoorden, en bijbehorende subvragen. 

Continuïteit van de zorg (COC) wordt gebruikt als een theoretisch concept om meer 

inzicht te krijgen in personen met ernstige psychische stoornissen als een belangrijke 

indicator voor een goed functionerend gezondheidssysteem. Het COC-raamwerk 

helpt om de continuïteit van goede zorg gedurende de levensduur van mensen te 

conceptualiseren, met de nadruk op het creëren van een stimulerende omgeving. 

Herstel moet niet worden begrepen op basis van de reis van een individu, maar de 

zorg zelf is een proces van herstel. Zowel de zorgverlener als de MHC-

gebruikersperspectieven moeten in aanmerking worden genomen, waarbij het belang 

van wholistische zorgsystemen wordt benadrukt in het licht van belangrijke sociale en 

economische barrières. Transdisciplinair onderzoeksproces werd toegepast omdat 



het een kritisch alternatief biedt voor conventionele methoden voor probleemoplossing 

voor complexe, aanhoudende problemen. Strategisch nichemanagement en positieve 

psychologie-theorieën werden gebruikt om mechanismen voor coproductie van 

kennis, integratie en radicale systeemverandering te analyseren in het kader van 

herstel. 

 

In Deel 1 - Hoofdstuk 4 werpt een licht op de destitutiewet die niet voldoet aan de 

basisrechten en autonomie van een individu. Het werpt licht op de complexe relatie 

tussen dakloosheid en de oorzaken en gevolgen van opsluiting in relatie tot bedelen. 

Dit hoofdstuk onderzoekt ook wat de mogelijke alternatieven kunnen zijn om de anti-

bedelaarswetgeving te vervangen. De nadruk werd gelegd op de mogelijkheid van 

financiële steun via basisinkomen, huisvestingsopties en de behoefte aan geestelijke 

gezondheidszorg, onderwijs en andere basisactiviteiten. Op deze manier probeert dit 

hoofdstuk inzicht te krijgen in duurzame benaderingen van zorg in de gemeenschap 

die gevoelig zijn voor uiteenlopende (geestelijke) gezondheidsbehoeften. Dit 

hoofdstuk onderzoekt ook het wetsvoorstel, bekritiseert het opsluitingsmodel en biedt 

alternatieve manieren om te reageren op bedelarij en dakloosheid in wetgeving en 

beleid die de nadruk leggen op zorg en revalidatie. Dit hoofdstuk portretteert de 

verkenning van opvattingen en perspectieven van kwetsbare personen die zijn 

veroordeeld onder het huidige systeem van de 'Bombay Prevention to Bedging Act', 

hun perceptie van de huidige wettigheid, de voorgestelde destitutiewetgeving en de 

ondersteuningssystemen die zij vereisen van de staat. De semi-gestructureerde 

interviews van 24 respondenten die werden opgesloten wegens bedelen en die 

momenteel in bedelaarshuizen verblijven, toonden aan dat zij niet op de hoogte waren 

van de redenen voor opsluiting en werden weggenomen zonder hun toestemming of 

vrijwillige deelname. Uit de bevindingen bleek dat de meerderheid van hen zei dat de 

voorgestelde ontstekingswet oneerlijk was en moest worden afgeschaft. Sommigen 

onthulden ook dat ze wanhopig contact willen opnemen met hun gezin, zelfs als de 

voordelen van het blijven in bedelaarshuizen zwaarder wegen dan hun emotionele 

behoeften met betrekking tot hun gezin. 

 

In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 wordt de rol van zorgverleners vaak geassocieerd met 

last en hun sterke punten worden meestal genegeerd en niet als significant 

beschouwd om de positieve voordelen van zorgverlening te begrijpen. Dit wordt in dit 



hoofdstuk onderzocht op basis van onderzoek naar drie studies over zorgverleners en 

hun zorgproces. Het zorgverleningsproces hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen 

geassocieerd te worden met negatieve termen, maar kan ook worden bekeken door 

de lens van het versterken van de deugden van een zorgverlener, beschermende 

factoren die hebben bijgedragen aan de voortdurende zorgverlening en de mogelijke 

sterke punten die zijn afgeleid door zorgverlening. De resultaten gaven aan dat 

posttraumatische groei en de cruciale rol van religie in betekenisgerichte coping, zoals 

verbonden met posttraumatische groei, sleutelfactoren waren. Hoofdstuk 5 werpt ook 

licht op hoe de ervaringen van zorgverleners in de loop van de tijd veranderen, en 

concludeert met het idee dat deze ‘fasen’ moeten worden erkend bij het creëren van 

ondersteuningsstrategieën (hoofdstuk 7). Het uiteindelijke model dat is afgeleid, 

omvat zes verschillende fasen die elkaar kunnen beïnvloeden en afhankelijk zijn van 

iemands ervaringen en versterkingen / verliezen tijdens de zorgverlening. Hoewel de 

stadia afzonderlijk waarneembaar zijn en nuttig zijn voor professionals in de 

geestelijke gezondheidszorg, ben ik niet tevreden dat dit altijd een lineair proces is 

voor elke familiegeschiedenis (hoofdstuk 7). Het fasenmodel van mantelzorg van 

Banyan begint met de 'manifestatie van symptomen' (1), vervolgens 'hulp zoeken' (2), 

hulpeloosheid en attributie (3), relatieve controle en inzicht (4), verlies en zorgen (5) 

en ten slotte nieuwe betekenis vinden (6). Elke fase is een dynamisch mechanisme 

dat beweging door het zorgproces drijft. 

 

In hoofdstuk 6 werd gevonden dat er gedurende een periode van tijd een gevoel van 

groei was, inclusief een proces van zelfreflectie, in de zorgverleners ondanks alle 

hindernissen die men tijdens de zorgverleningsreis onderging. Zorgverleners 

erkenden dat de zorgervaring niet zonder vreugde, prestaties en groeimogelijkheden 

was, zowel persoonlijk als spiritueel. In de context van coping-mechanismen noemden 

veel respondenten bidden tot God en het bezoeken van religieuze plaatsen hen om 

beter om te gaan en hen een gevoel van hoop te geven in noodsituaties. Er werd ook 

vastgesteld dat zorgverleners zich het meest schamen en ervaren dat angst om de 

eer of reputatie van het gezin te verliezen drukvoller was dan de ziekte zelf. Het stigma 

geassocieerd met geestelijke gezondheid gaat door, zelfs na het herstel van het 

individu. 

 



In hoofdstuk 7 was het doel om de rol van de fasen en de strategieën in elke fase te 

begrijpen op basis van de behoeften van de zorgverleners tijdens elke fase. Er was 

een grote behoefte aan informatie, specifieke informatie over de ziekte en behoefte 

aan praktische hulp. Het wordt hier vooral opvallend voor professionals in de 

geestelijke gezondheidszorg om onvoorwaardelijk open te staan voor het gezin (en in 

de buurt te blijven), informatie te bieden over de psychische aandoening en langzaam 

een holistischer beeld van de meer chronische toestand van de patiënt te stimuleren. 

Het formuleren van plannen voor continue behandeling kan ook in dit stadium worden 

gedaan. Zoals eerder vermeld, wanneer zorgverleners in de derde fase van universele 

of persoonlijke hulpeloosheid vallen, is het belangrijk dat professionals in de 

geestelijke gezondheidszorg deze fase erkennen en zich richten op 

capaciteitsopbouw en het bieden van psycho-emotionele ondersteuning aan het 

gezin. Hoofdstuk 7 geeft een beeld van de gevoeligheid en creativiteit (in dialogen, 

rollenspellen, positief herformuleren, enz.) Van lekenwerkers om mantelzorgers in dit 

stadium te machtigen, maar ook hoe dit van nature wordt toegepast door de NALAM- 

en Banyan-werkers. De complexiteit van hun werkprofiel wordt verder versterkt 

wanneer gezinnen in de vierde tot zesde fase worden ondersteund, omdat de 

gezinnen hier zowel actiegerichte ondersteuning nodig hebben (met bijvoorbeeld 

ondersteuning bij toegang tot financiële regelingen, werkgelegenheidsplannen of 

huwelijksbegeleiding), aangevuld met ondersteuning gericht op familie en individueel 

welzijn. 

 

Hoofdstuk 8 beschrijft de geschiedenis van ziekenhuisopname, wereldwijd en in India 

en hoe het mentale systeem is geëvolueerd in het erkennen van het belang van 

kwaliteit van leven en continuering van zorg op een menswaardige manier. Eerdere 

medische modellen waren volledig gericht op het ‘behandelen’ van onwelwillende 

personen, maar de gemeenschaps- en persoonsgerichte zorgmodellen erkennen de 

noodzaak om zich te concentreren op concepten van welzijn en welzijn als intrinsiek 

belangrijk voor personen met een psychische aandoening. Met aandacht voor welzijn 

was er ook een behoefte om zorgmodellen te ontwikkelen waarin ‘patiënten’ konden 

worden behandeld en relatief normaal leven. Om personen met een psychische 

aandoening de mogelijkheid te bieden om nog steeds buiten het ziekenhuis en in de 

gemeenschap te leven, was een flexibele en persoonsgerichte vorm van 

ondersteuning vereist om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van diensten 



(McPherson et al., 2018) ). In dit hoofdstuk werden de processen beschreven voor de 

pre-implementatie van een ondersteunde huisvestingsfaciliteit voor langdurige MHC-

gebruikers in een psychiatrisch ziekenhuis. Kwalitatief lieten gedragsobservaties een 

significante verbetering zien in activiteiten van het dagelijks leven en sociale relaties. 

Er waren ook grote inzichten in de observaties die werden gedaan door de 

gezondheidswerkers op basis van pre- en post-observaties die ze hebben gezien van 

de MHC-gebruikers terwijl ze in het ziekenhuis verbleven en nadat ze naar een 

woonfaciliteit waren overgestapt. 

 

In hoofdstuk 9 werd het door de Banyan ondersteunde woningmodel vertaald naar 

een groter project van 'Home Again' en werd het systematisch geëvalueerd in 

vergelijking met Care as Usual (CAU). Het model had een aanzienlijke impact op 

integratie en handicap van de gemeenschap. Er is een aanzienlijke invloed op de 

integratie van de gemeenschap in vergelijking met een overeenkomend cohort van 

gebruikers van CAU, vooral in subdomeinen, waaronder b.v. grotere betrokkenheid 

thuis en bij huishoudelijke taken. Er was een toename van sociale activiteiten zoals 

winkelen, vrije tijd en sociale contacten, een toename van arbeidsparticipatie. Naast 

kwantitatieve gegevensresultaten, benadrukten etnografische observaties het 

concept van het gezin thuis via wederzijdse sociale ondersteuning tussen familieleden 

die hoop en onafhankelijkheid bevorderen. Er werd ook vastgesteld dat verminderd 

toezicht en de onderlinge afhankelijkheid die voortvloeit uit de familiale binding het 

sociale welzijn verder heeft bevorderd. Families werden gevormd tussen leden van 

een gezin die verschillende rollen in het gezin aannamen. Persoonlijke assistenten die 

ondersteuning boden, werden ook een deel van het gezin. Vooral omdat uit de 

resultaten blijkt dat personen met ernstige psychische problemen in onafhankelijke 

woonvoorzieningen kunnen worden verzorgd en niet achteruitgaan in hun 

psychosociale status in vergelijking met CAU in ziekenhuizen, kunnen de uitkomsten 

als veelbelovend worden beschouwd om te worden geïmplementeerd en getest. 

 

Dit proefschrift geeft een overzicht van de complexe uitdagingen waarmee daklozen 

worden geconfronteerd naast problemen met de geestelijke gezondheid. Geslacht en 

geestesziekte hebben ook een hoge correlatie met betrekking tot de dakloze 

bevolking. Er is behoefte aan meer gevoeligheid bij het begrijpen van de dakloze 

bevolking. De wetsvoorstel criminaliseert en smeekt door verschillende andere 



factoren, zoals armoede, sociaal isolement en slechte ondersteuningssystemen, 

volledig te negeren. Daklozen met geestelijke gezondheidsproblemen worden 

opgesloten omdat ze bedelen of blijven dakloos met een hoog handicapprofiel. Er is 

behoefte aan innovatieve en gevoelige modellen om diensten aan daklozen te bieden. 

Ondersteunde huisvestingsmodellen en innovatieve zorgpakketten voor de 

continuïteit van zorg zijn zeer essentieel om dakloosheid te verminderen. Geestelijke 

gezondheidssystemen hebben een dogmatische benadering van zorgprocessen die 

herstel op een zinvolle manier belemmeren. 

 

 

 

 


