Vragen bij video:

‘Het gesticHt’
Dr. Guislainmuseum

de geboorte van Het gesticHt: ‘Hospice dr guislain’

Wie richtte dit gesticht op?

Wanneer werd de bouw van het
gesticht voltooid?
Wie hielp mee met de
oprichting van het
gesticht?

Hoeveel jaar na de
oprichting van het
gesticht, is de
hoofdoprichter blijven
leven?

Wat is de uiteindelijke
functie van de versieringen
aan de ramen?

Welke therapie moest er gegeven
worden?

Wat houdt dit juist in?
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Het gesticht: De behandeling

Waar zaten de geesteszieke mannen tot 1815 vaak
geboeid, geketend?

Na 1815 maakten de Broeders van Liefde een einde aan de mensonwaardige toestand. Ze
wilden de geesteszieken behandelen in de plaats van ze te straffen. Met welke actieve therapie
probeerde men het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de patiënten te verbeteren ?

Op welke plaatsen ging deze therapie door? Noem er 3.

Na een bepaalde periode was deze therapie nog steeds mogelijk voor de geesteszieken, maar
niet meer verplicht. Daarnaast kwam nog een andere behandeling, een nieuwe actieve
therapie:

Geef hieronder in elke kader een voorbeeld van de bovenstaande therapie aan de hand van een
kleine tekening.
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Dr. Guislain bouwde instrumenten om mee te experimenteren bij de patiënten. Een van zijn
experimenten was de ‘schriktherapie’. Wat was het nut van dit experiment?

In een bepaald deel van de film wordt er gesproken van een ‘dwangbuis’. Waarom werd dit
gebruikt?

Vul onderstaande tekst aan met de woorden uit bijgevoegde kader. Elk woord kan meermaals
gebruikt worden:
Sonde - buiten bewustzijn - comateuze - insuline – suikerwater – overdosis – diabetici

Een van de gevaarlijkste methoden om de patiënt te willen genezen, was het toedienen van
Normaal wordt dit enkel toegediend aan
hiervan een

maar bij het insuline-experiment moest de patiënt

nemen. Het gevolg hiervan was, dat de patiënt

geraakte. Vervolgens diende men de patiënt
zelfstandig kon slikken in

toe. Aangezien de geesteszieke niet
toestand, werd de oplossing gegeven aan de hand van een

via de neus.
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Men wilde op allerlei manieren proberen de krankzinnigen te verlossen van hun vreemde,
‘zieke’ gedachten. Zo moest de behandeling voor andere ziekten soms wijken. Om verdere stadia
van bepaalde ziekten te voorkomen moest men koorts opwekken.
Hoe deed men dit? Omcirkel het juiste antwoord!

A

Men gaf de patiënt insuline ( een overdosis )

B

Men gaf de patiënt anti-psychoticamedicijn ( in het eten )

C

Men gaf de patiënt malaria ( een beet van een levende mug )

D

Men gaf de patiënt shocks ( blootstelling aan de elektriciteit )

Een andere poging tot genezen van de geestesgestoorde, was het toedienen van elektroshocks.
Men probeerde het zenuwstelsel te beïnvloeden, om zo de toestand van de geesteszieke te
verbeteren. De shocks waren bedoeld voor melancholische of manisch – depressieve mensen.
Wat was de menselijke ervaring hierbij?
A

Men had pijn.

B

Men had pijn en de kans op gedeeltelijk geheugenverlies was
mogelijk.

C

Men voelde er niks van, maar men hield er een gedeeltelijke
verlamming aan over.

D

Men werd volledig hersendood.

E

Men stierf.

De patiënten waren heel bang voor het krijgen van elektroshocks, dit omdat:

A

Omdat er werd verteld dat je je verstand kon verliezen.

B

Omdat er werd verteld dat je erna verlamd kon zijn.

C

Omdat er werd verteld dat je kon sterven.
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Waarom werden deze shocks speciaal gebruikt voor mensen met een depressie?

A

Omdat ze dan niks meer moesten innemen van medicijnen.

B

Omdat het hen kon weerhouden van het plegen van zelfmoord.

C

Omdat deze categorie mensen het snelst te genezen waren.

Het gesticht: Algemeen
Verbind de stellingen met het juiste cijfer :

In hoeveel groepen zijn de geesteszieken nu verdeeld?
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Hoeveel jaar leefde Dr. Guislain nog na de realisatie
van het gesticht?
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Hoeveel krankzinnigen stierven er gemiddeld per jaar?
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Het gesticht: Nu
Waarom nemen de patiënten nog steeds medicijnen?

Wat hoor je heel vaak als de patiënten aan het woord zijn?
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