
Naar elkaar luisteren  *  Met elkaar praten  *  Van elkaar leren

Stichting Vrienden van Multiloog organiseert
i.s.m. Stichting IPC / INCA-PA en Centrum Kijkduin

Filmpresentatie en Multiloog ® -gesprek
De documentaire Uitbehandeld, maar niet opgegeven, een film van Rob Hof, volgt gedurende
een aantal jaren psychiater Detlef Petry bij zijn werk in het psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal,
Maastricht.

De  psychiatrische  patiënten  van  de  afdeling  langverblijf  in  het  ziekenhuis  Vijverdal  zijn
uitbehandeld.  Maar  Detlef  Petry  geeft  de  moed  niet  op.  Zijn  adagio  is:  Respect  en
persoonlijke aandacht voor de mens achter de patiënt en weg met die pillen!

Detlef Petry is aanwezig en zal de documentaire inleiden. Na vertoning van de film en een
pauze van 15 minuten,  gaan wij  tijdens een Multiloog -  gesprek onder leiding van  Heinz
Mölders van rond een uur in op de betekenis van de film. Verder leggen wij de link met onze
ervaringen in het dagelijks leven.

plaats Centrum Kijkduin, Kijkduinstraat 17,  1055 XP Amsterdam
dag en tijdstip Vrijdag, 13 april 2018, 14.30 tot 19.00 uur (inloop 14.00)
openbaar vervoer tram line 12, 14  en bus 21 (Bos & Lommerweg)
toegangsprijzen € 10,00 € 5,00 (korting) €  20,00 (sponsor)

incl. koffie/ thee en napraten onder
het genot van een kopje soep met brood
Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen:

svp opgeven Multiloog@gmail.com         (tot uiterlijk 10 april 2018)

Detlef Petry vecht jarenlang voor een beter leven voor 
de psychiatrisch patiënten, die hij liefst gewoon 
mensen noemt. Rehabilitatie is het sleutelwoord in 
zijn aanpak: hij haalt mensen uit hun isolement en 
geeft ze zoveel mogelijk hun plek in de samenleving 
terug.
Hij gaat met de patiënten in gesprek en verdiept zich 
in hun geschiedenis, betrekt familieleden erbij, neemt 
ze mee naar de markt en viert sinterklaas met ze. Met 
een verbluffend resultaat. In de jaren dat Petry in 
Vijverdal werkt, daalt het aantal zelfdodingen tot het 
nulpunt.
Hoewel zijn werk achteraf bejubeld wordt – hij ontving 
in 2001 de Ereprijs van het Nationaal Fonds 
Geestelijke Volksgezondheid – heeft hij het niet 
makkelijk gehad met collega’s die hem tegenwerkten.
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