
"Jawel, hoor", zegt Henk. "en daar heb ik een koptele-
foon bij gekocht. Al lang geleden, toen ik pai hier
woonde."

De groepsleider ging weg en samen hebben Henk en ik
een kopje koffie gedronken. Hij heeft helemaal niet
gepraat over hoe ziek hij was. En dat hij pijn had of
misschien wel doodging. Meestal doen menien dat wel
de hele tijd. Hij vond het wel verkeerd, dat Ronaldo bij

PSV in de spits staat. Maar daar heeft hij wel gelijk in.
Dat heb ik ook altijd al gezegd. We hebben nu samen
afgesproken, dat we die trainer van pSV een brief gaan
schrijven, dat dat echt anders moet. Morgen beginnen
we daaraan. Ik vind het wel spannend hoor, want het is
mijn eerste brief aan een trainer van de eredivisie.
Maar Henk zegt, datje dat gewoon kunt doen...

Willem Cranen r

Werner van de Wouw

De geesteliike verzorger als
vertolker van het levensverhaal
Welk belang zal in de nabile toekomst gehecht
worden aan de inbreng van de geestelilke verzorgers
werkzaam in de zorg yoor mensen met een verstan-
deliike handicap? Zalhum zorg worden overgehe-
veld naar parochies en gemeentes en zal deze regu-
liere zorg voldoende op deze specifieke gro"p ,i!o
ingesteld of zullen de huidige, insteilingspastores
wegen en vormen vinden om hun werk te btiiven
doen?

Op een studiedag voor Z-pastores die onlangs werd
gehouden in Huis terHeide gingpastorWernervan de
Wouw, verbonden aan Eckartdal in Eindhoven, in op
deze laatste vraag.
Volgens Van de Wouw is het volkomen duidelijk, dat
veranderingen ten gevolge van o.a. de stelselherzie_
ning, schaalverkleining, normalisatie en regionalisatie
voor de mensen met een verstandelijke handicap, niet
zonder consequenties zullen blijven. De vraag is dan
ook hoe de geestelijke verzorging zich daarop moet
voorbereiden. Met name om tevoorkomen dafzij niet
nog meer in de marge geplaatst zal worden, zoals dat
her en der in het land al het geval schijnt te zijn.
Van de Wouw: "Het gaat mij er hierbij niet op de
eersteplaats om om onze eigen positie -om den bróde_
te verdedigen, maar om het belang van de geestelijke
verzorging voor de zorgin zijn algemeenheid en om
het belang yarr oflze cliënten in het bijzonder. Zoals
het zich nu laat aanzien, valt er weinig te verwachten
van overheid, instellingen en verzekeraars, zelfs niet
van degenen die onze cliënten wettelijk vertegen-
woordigen. Het staat de instellingen wij om naar eigen
inzicht (dat wil zeggen op financieel, materieel en
personeelsgebied) inwlling te geven aan geestelijke
verzorging. Instellingsmanagers ztllen zo goed als
mogelijk is het beschikbare geld verdelen over alle
diensten maar zij zullen dat waarschijnlijk meer doen
vanuit financieel-zakelijk oogpunt en minder op
grond van zorg-inhoudelijke argumenten. En waar dit
laatste wèl een rol speelt, is het niet ondenkbaar dat er
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keuzen gemaakt worden om geestelijke verzorging in
te huren op momenten dat daaraan uitaruÉketilk
behoefte bestaat, bij voorkeur -de normalisatie
gedachte volgend- bij het reguliere pastoraat, of de
regionalisatie-ontwikkelingen beschouwend: bij een
centraal orgaan dat meerdere deskundigen op afroep
'verhuurt'."
Volgens Van de Wouw komt het overigens al regel-
matig voor, dat lager opgeleiden of zogenoemde
'aandachtsfunctionarissen' om puur financiële
redenen het aandachtsgebied levensbeschouwing er in
hun takenpakket bij krijgen. ,,Hiermee wordt dan
geveinsd, dat aan de waag naar geestelijke v erzorging
is voldaan. Voor de buitenwereld is zo,n situatie vàaÈ
onvoldoende inzichtelijk, zeker voor wat de gevolgen
betreft."



Van de Wouw meent, dat men zich tn de zorg en
vooral in de financiering daarvaÍr, in toenemende
mate de centrale vraagzal stellen of er 'vraag' is. Het
grote dilemma in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap is nu juist of verwacht mag
worden, dat zij die vraag kunnen expliciteren.
Degenen die hen wettelijk vertegenwoordigen zullen
veelal geen vraag hebben of met hun vraag blijven
zitten, omdat zij ruet weten waar deze thuishoort.
Vervolgens gaat hij ervan uit, dat die waag er wel
degelijk is omdat immers ook een mens met een
verstandelijke handicap een mens is die zingevend dan
wel zinbelevend in het leven staat.
Maar hij is, voor wat zijn zingeving en geloof betreft,
wel aangewezen op anderen en het is aftrankelijk van
anderen af daarmeewel of nietietswordt gedaan. Juist
vanwege die afhankelijkheid kan de behoefte aan
geestelijke verzorging worden vertaald in de vraag
naar iemand die waakt over de authenticiteit van zijn
levensverhaal en over de humaniteit van de zorg die
wordt verleend. Daarmee raakt het al of niet aanwezig
njnvan, geestelijke verzorging onmiddellijk de kwali-
teit van zoÍg."

KwaliÍeit

Vervolgens legt Van de Wouw zijn gehoor de vraag
voor welke wegen zullen moeten worden bewandeld
om te voorkomen, dat in het somberste scenario lijd-
zaam toegezien zal moeten worden dat geestelijke
verzorging uit het zicht verdwijnt of nog meer in de
maÍge wordt geplaatst. Daarbij stelt hij, dat het #et
realistisch is om nog veel hoop te putten uit structuren
ofverworvenheden omdat daarvoor de zorgteveel in
beweging zottzijn.'Depositie en het functioneren van
de geestelijk yerzoÍger zalniet langer meer gelegiti-
meerd kunnen worden vanuit de identiteit of traditie
van de instelling maar zal veel meer moeten
geschieden vanuit de bijdrage die geestelijke yeÍzor-
grng kan leveren aan de kwaliteit van zorg.Die kwali-
teit dient bovendien kwantitatief meetbaar te zijn.Dat
laatste is een voor geestelijk verzorgers onderontwik-
keld gebied. Op straffe van uitsluiting zullen daarvoor
dus instrumenten ontwikkeld moeten worden.

Van de Wouw meent, dat er mogelijkheden besloten
liggen in het individuele zorgplan dat tegenwoordig
voor elk mens met een verstandelijke handicap wordt
opgesteld. "Geestelijke verzorging zou ervoor gararrt
moeten staan, dat zowel de zoÍgwaag als het
zorgaanbod met betrekking tot zingeving, religiositeit
en geloof uitdrukkelijk in het zorgplan worden opge-
nomen. Degenen die het zorplan opstellen hebben
instrumenten nodig om de vragen goed te kunnen
verstaan en een daarbij aansluitend zorgaanbod te
kunnen formuleren. Ditzalbetekenen, dat de geeste-

lijkverzorger als deskundige op het terreinvan levens-
en uiteindelijkheidswagen, van zingeving en geloof
structureel bij het opstellen van dit deel van hetzorg-
plan betrokken is. Tevens zal het betekenen, dat de
geestelijk verzorger eentaak heeft om de andere zorg-
verleners bewust èn vaardig te maken in het leren
kijken naar d e zot gwaagvanuit een levensbeschouwe-

lijke optiek. Voor de geestelijk yerzorger ligt hier een
taak op het gebied van bijscholing en training van
medewerkers die bij de zorgplannen betrokken zijn."

Instrument

Dan dient zich de vraag aan welke instrumenten de
geestelijkverzorger ten dienste staan om adequaat zijn
kwalitatieve bijdrage te leveren. Van de Wouw komt
tot de slotsom, dat de geestelijk yerzorget zèlf dat
instrument is wanneer lnj/nj de vaardigheid en de
deskundigheid bezit om het particuliere levensverhaal
van een mens met een verstandelijke handicap te
verstaan in relatie met de zogenoemde Grote
verhalen.
Met het levensverhaal bedoelt hij niet een anarnnese-
verhaal vanuit een diagnostische blik, maar een
verhaal waarin de geestelijk veÍzoÍger- als vertolker-
probeert mee te 'beleven' in de manier waarop de
mens met een verstandelijke handicap zin of misschien
wel onzin beleeft aan zijn leven.
"Juist mensen met een verstandelijke handicap", zegt
Van de Wouw, " zijnvaak erg gevoelig voor de intentie
waaÍmee naar hun verhaal geluisterd wordt. Dit luis-
teren dient men breed te verstaan. Het is een attitude
van waaruit we proberen mee te beleven wat deze
mens in Àjn gedrag,innjn beelden en in zijn symbo-
liek aan eigenheid probeert uit te drukken.
En juist omdat deze mensen vaak een grotere gevoe-
ligheid hebben voor het verstaan van de bredere
context van hun levensverhaal, kan de impliciete
behoefte aan geestelijke verzorging vertaald worden
in de waag zijn particuliere verhaal in relatie te
brengen met de Grote Verhalen, waarin mensen- van
alle tijden- hun verlangens, angsten en drijfueren
hebben herkend. Wanneer zorgverleners het particu-
lier verhaal van een mens in een bredere context
kunnen Àet en de intentie hebben om de eigenheid
van deze mens te verstaan en te willen behoeden, komt
hun zorg op een ander niveau te staan."

De laatste jaren wordt echter regelmatig beweerd, dat
de Grote Verhalen in deze post-moderne samenleving
nog'slechts brokstukken Àjn en een onlangs gepubli-
ceerd promotie-onderzoek wijst erop datmen mensen
heel goed kan opvoeden als zelfstandige subjecten
zonder gebruik te maken van de Grote Verhalen*.
"Toch", zegtvan de Wouw zijn het juist de beelden uit
de Grote verhalen, die de geestelijk verzorger kunnen
helpen bij hun eigenlijke taak de mensen te bewijden
van angst en vervreemding omdat daarin de grote, blij -
vende thema's en waarheden zichin de diepere lagen
van de menselijke psyche openbaren. Dat heeft ook
gevolgen voor de geestelijk verzorgeÍ die immers als

vertolker zelf instrument is.

Wie bereid is de symbolische inhoud van dergelijke
beelden op zijn eigen leven te betrekken, of zijn eigen
leven te zien als voorbeeld voor de waarheid van wat
zij zeggen, mag als een goede vertolker van religieuze
verhalen gelden." r
* D. Bakker,

Humanistische levensbeschouwelijke opvoeding.A


