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Geesteliike verzorging 46oo-3

l. Inleiding

In deze bljdrage gaat het gaat allereerst over levensbegeleiding van mensen met
een verstandelijke beperking en hun ondersteuners - professionals en familie-
leden. In dat proces van levensbegeleiding kunnen professionele geesteliik ver-
zorgers een eigen taak en functie n'ebben, maar ook anderen spelen daarin een
belangrljke rol.
De godsdienssocioloog Ter Borg maakt in dit verband een onderscheid tussen
dagelijkse en professionele geestelijke verzorging.l Tot dageliikse geestelljke ver-
zorging rekent hij al die dagelijkse handelingen die maken dar mensen zich
enigszins op hun plaats voelen in wat zij als hun wereld zien. Mensen doen dat
vooral met elkaar. Als het zingevingssysteem van mensen slecht functioneert,
zeker in crisissituaties, is er behoefte aan professionele geestelljke verzorging.
Dit kan een belangrljke bljdrage leveren aan her geestelijk welbevinden van
mensen en drx aan de kwaliteit van hun bestaan.
Wlj gaan uit van de visie dat een mens met een verstandelijke beperking evenals
iedere andere mens moet worden gezien als een mens die zin geeft dan wel zin
beleeft aan zijn leven. De verstandelilke beperking brengt met zich mee datveel
van de ,,normale" alledaagse bronnen van zingeving niet of slechts ten dele ver-
staan en gebruikt kunnen worden. De drempel om aan ,,normale" vormen van
alledaagse zingeving mee te kunnen doen zljn vaak te hoog.2
Het bljzondere voor een mens met een verstandelljke beperking is bovendien
dat het voor hem niet altijd gemakkelijk is om die zinbeleving aan anderen dui-
delijk te maken en er vorm aan te geven. Sommige mensen met een verstande-
lijke handicap zijn in belangrijke mare aÍhankeli.ik van anderen die voonwaarden
creëren om aan hun zinbelevingvorm en inhoud te geven. En voor degene die
hem ontmoet, kan het soms lastig zijn die zin precies te verstaan. Dat verstaan
vraagt niet alleen om kennis, maar vooral op een bepaalde (grond)houding.
Ondersteuners zljn daarom vaak verhlers van zingeving en van de levens- err ge-
loofsvragen die daaruit voortvloeien.
Daarom zullen we in deze b!]'drage stilstaan bij de inhoud van levensbeschouwe-
lijke en pastorale begeleiding en blj de voorwaarden die noodzakelljk zijn om
hieraan vorm en inhoud te geven. we staan stil bij het levensverhaal als bronma-
teriaal voor zingeving en als basis voor een goed ondersteuningsplan. Geestelij-
ke verzorging wordt geformuleerd als integraal onderdeel van een goede kwal!
teit van zorg, omdat zij betrokken is op het wezen van de mens. Geestelijke ver-
zorging ten behoeve van ondersteuners en familieleden verdient afzonderlijk
aandacht. Ten slotte komen de organisatie en de ontwikkelingen op het vlak van
geestelijke verzorging aan bod. We sluiten af met een korte beschouwing van
geestelijke verzorging vanuit niet-christelijk perspectief en mogel!jke problemen
op de middellange termUn.
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46oc-4 Gcestelijke verzorging

z. BegriPPen

Ontier geestelijke verzorging verstaan wij ,,de professiorlele en arnbtshalve bege-

lcicling van en hllpverleling aan mensen bij zingeving aan hurl bestaan, vantrit

en op basis \'an seloofs- en levensovertuiging en de ProÍèssionele aclvisering irr-

zake ethische en levensbeschouwetljke asPectell in zorsverlening en beleidsvor-

mins.3 Het recht op geestelijke zor5ï voor elke patiènt c.q. bewoner van zorgirl-

stellingen is rvettelijk verankerd in artikel 3 van de Krvaliteitsrvet Zorginstellingen

van 1g94 () n verplicht daarmee ook zorginstellingen om ltiervoor de Yoorwaar-

den te schePPen.

Parallel aan het onclerscheid in cle defir'ritie trtssetr professionele en ambtshalve

begeleicling, maken wij in cleze bijdrage een onderscheid tussen levensbeschorr-

rvel!lke ett pastorale bepJelcicting.a

Onrler levensbeschoutvelijke begeleicling verstaaÍr rve tret begeleicle n van metl-

sen op het vlak van levcns- en zingevingsvragen. Iedere mens stelt ziclt zo nu en

dan r,ragen naar de zin van het bestaan of naar de zin varl gelreurtenissen die

zicl'r in l.ret ler,en voorcioen. Vooral blj ingrijpende gebeurtenissen of belangrijke

olergaltgen in het leven clringt clit soort vragen zich op. Vel'schillende gods-

diensLsociclloeen en psychologen maken een onderscheid tussen alledaagse en

existentiële of rriteinclelijke zingel'ing.5 In onze moclerne nlaatschaPPU vormen

arbeicl en corrsrrrnptie belangriike alleclaagse zingevers. Bij uiteindelijke zinge-

ving gaat het vooral om het kader rvaarin het bestaan geplaatst kan worclen. FIet

gaat daarblj orn \\raaront-vragelt, perspectief, verwachtingen en dergelijke. Bege-

leiding op clit vlak vindt ptaats ongeacht rle achtergrond van een persoon.

Pastorale begeleiding ,,beatltlvoordt" cleze levens- of zingevinesvragen t'anuit eetl

bepaalcle religieuze of godsdienstige traditie of plaatst deze vragen in ietler geval

in een goclsdienstis perspectief. Ook kunnen syrnbolen of rituelen deel uitma-

ken van pastorale begeleicling ofkan het eigen levensverhaal in verband l{orclen

gebracht met de ,,grote" r-erhalen uit een godsdienstige traditie. Evenzeer kart r1e

beiroefte olttstaan otn bepaalcle levensvragen olkeuzen te toetsen aan bepaalde

rnorele opvattingen.

Z. Verstaanworden:eenlevensbehoefte

Iedere mens heeft rie behoefte zich verstaan en gekend te weten. Verstaan in wie

hij is, rvie hij zou u.ilten zijn, lvat hem ten diepste bezighoudt aan verlan6Jetrs,

an€lst, hoop en trvijfels. Een mens kent die behoefte vanaf ziirl geboorte' f)e or.t-

clers zljn de eersten op zljn levensrveg die een rlens trachten het gevoel te gelell

clat hij begrepen en ge kend wordt. Daaraan ontleent een mens het gevoel dat hij

er mas zijn. In zijn latere leven saat eetr mens relatics aan rvaarin hlj zichzelf laat

zien en or,er zicltzelfvertelt.
B!j een mens tnet een verstandelijke bepe rking is dzrt in principe niet anclers.

Echter, de u.ijze lvaarop hij zich uitclrukt is soms anders. En ook de mogelijkhe-
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clen onr zelf relaties aan te gaall eÍ) te ollderhouderl zijn soms l)ePerkter. Nog

rneer darr auderen is hii alhankelijk I'al het ve rstaan rlorden door ancleren etr

van rle rvijze rvaarop zij zijn eieenheirl ittterpreteretl. Dat geldt ook voor wat hem

be zighotrdt, waaraan h!j al dan niet zin beleeft. Dat zal altijd gezien lvorcletr rloor

..de bril" van de ander, datlvil zeggcn ge kler.rrd.

4. Levens-enzingevingswagen

In opvoeding en in relaties die een mens aangaat, doet hij ervaringen op om het

leven aan te kunnen. Uit wat een mens meekriigt en uit de ervaringen die hij op-

doet onhvikkelt hij al dan niet een gevoel dat hli er mag zijn zoals hij is, een ge-

voel n vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de toekomst. Op zljn levensweg

komt een mens ook hindernissen tegen, die hij metvallen en opstaan zal probe-

ren te nemen. Die hindernissen kunnen voor hem aanleiding ziin om vragen te

stellen naar de zin van de gebeurtenissen die hem overkomen, naar de zin van

ervaringen in zljn verleden, maar ook kunnen ze wagen oproepen naar een zin-

volle toekomst. We noemen dat levens- of zingevingsvragen' Voorbeelden hier-

van zijn: Waarom moet dit mli overkomen? Hoe bevrijd ik mlj van de last van het

verleden? Wat is mljn toekomst? Waarom kan ik niet zljn zoals anderen? Heb ik

goede keuzen gemaakt?

Een mens zal proberen antwoorden te vinden op deze vragen om die gebeurte-

nissen een plaats te kunnen geven in zijn leven. De levenservaring die iemand

heeft opgedaan speelt daarbii een belangrijke ro1. Heeft men in zljn leven vol-

doende vertrouwen gekregen, dan zullen de hindernissen gemakkelljker te

nemen ziin. Zo niet, dan kan dat aanleiding zijn voor een crisis in het bestaan.

Het stellen van levens- en zingevingsvragen is niet een zaak van het verstand al-

leen, maar vooral van het gevoel.

Ook bij een mens met een verstandelljke beperking kunnen zich problemen

voordoen, die het voor hem moeiliik maken om het leven aan te kunnen' Ook

hlj kan veel hebben meegekregen van anderen om zln leven te leven, maar hlj

is niet altijd even goed in staat om te selecteren wat goed voor hemzelf is. Meer

dan anderen is hij gevoelig voor wat zijn omgeving hem oplegt. Bovendien lukt
het hem niet altljd om de levenservaringen die hlj heeft of de hindernissen waar-

tegen hlj aan loopt op een voor een ander verstaanbare wljze tot uitdrukking te

brengen. Soms drukt hlj dat uit in de vorm van angst, depressie, zich terugtrek-

ken of gedragsstoornissen. Hii is van anderen aÍhankelijk hoe zij dit interPrete-

ren. Dat geldt evenzeer voor de inr,'r-rlling die zijn omgeving geeft aan wat voor

hem zinvol of waardevol zou kunnen zijn in zijn bestaan. Meer dan voor wie ook

geldt voor een mens met een verstandelijke beperking, dat een basiwertrouwen

- in zichzelf, in anderen en in ziin omgeving - wezenlijk is om zich in het leven

staande te houden. Ook daarin is hij vaak aftrankelljk van anderen. Wie een

mens met een verstandelljke beperking ontmoet, komt niet altljd uit met de ge-

4r Vademecum Zorg voor \remandelljk Gehandicapten augustus 2oo3



46oo-6 C,eestelilke verzorging

bruikelijke antrvoorden. Zo moet de mens nret een vcrstandelijke beperking
zichzelf en zijn zinbeleving zien te ontdekken oÍldirnks zijn beperkingen.

5. Levenwisieenlevensbeschouwing

Uit opvoedir-rg en ervaringen bouwl eer] n)ens cen persoonlijke lel.ensvisie op.
Zo ontclekt hU $rat voor hem rvaardevol en betekenisvol is in relatie tot de vragen
die het leven aan hern stelt. Een ler,ensbeschourving kan voor een persoon een
belangrljke hulpbron zijn bij het ontwikkelen van een eigen levensvisie. Onder
een levensbeschouwing verstaan rvij een min of tneer samenh:rngencl geheel van
verhalen, s1,rnbolen, rituelen en morele opvattinsen, die een groep nlensen
samen deelt en tvaaraall zlj in belangri.ike nrate zin voor hun leven ontleent.
Maar levensvraeen zijn altljd zeer persoonlijk. Een levensbeschouwing kón hel-
pen blj het beantrvoorden van persoonlijke levensvragen. Iiín, rvant anntoorclen
kunnen ook te ver rveg staàn van zijn coltcrete levenssituatie. Of hij kan een bc-
paald levensbeschouwelijk systeetn als ballast ervaren als het hern in zijn opvoe-
cling is opgedrongcn. Levensbeschourvel!jke beeeleiding - zeker vanuit een le-
vcnsbeschourve[!jk systeent - zal daarom altijd moeten uitgaan van cle concrete
sittratie van deze rnens, die allereerst geholpen zal moeten r,vorclen orn zljn e igen
vragen berlust te rvorden. Pas in de praktljk van het leven zal blijken of de ,,le-
vensbeschourvel!jke antrvoorden" ook voor hent een richtingwljzer blijken te zijn
op zljn levensrveg.

Gelet op r,vzrt rvij hiervoor schreve n, zal het duiclelijk zljn dat, hoer,vel zljn levens-
vragen niet veel'l'an die var-r anderen verschillen, de mens [let een verstaltdelii-
ke beperking vaak slechts beperkt in staat is een eigen levensvisie te ontrvikkelen.
Zijn antlvoorden zien er clan ook vaak anders uit dan die van anderen. Niette-
rnin kan cle invloed van een leve nsbeschourving, zoals clie in de opvoedir-re of in
cle relatie nlet anderen is overg;eciragen, op het leven van een mens nlet een ver-
standelljke beperking groot zijn. I)at kan op ziin eigen zinbeleving een positieve
uitwerking heblten, ntaar ook het tegenovergestelde is nrogelijk. FIet hangt af
van de wljze waarop de opvoeding heeft plaatsgevonden, van de mate rvaarin ziin
,,leve nsbeschourvel!jke bagapJe" open ofjuist star is en natuur.lijk van de mate
r'vaarin de mens lnet een verstandelijke beperkins in staat is om op ditvlak tot
zelfstandige keuzen te komen.

6. Grondhoudingin de begeleiding

\4'e constateerden dat een rnens rnet een verstandelijke beperking in veel op-
zichten aflrankelljk is van anderen. Dat betreft zorvel een goecl verstaan vall wat
hij bedoelt en irr zijn gedrag uitdmkt van wat hem bezighoudt, als wel wat de in-
vulline van zijn leverr betreft, ook in de beantwoording van zijn levensvragen.
Levensbeschourvelijke elt pastorale begeleicling vraast dan ook onr een bepaal-
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Geestelijke verzorging 46oo-7

de grondhouding van degene die begeleidt. Te meer daar voor de mens met een

verstandelljke beperking het begeleiden blj het beantwoorden van levensvragen

meer een kwestie is van voor- en doorleven dan van praten. En als er al over le-

vensvragen gesproken wordt, zal dat concreet en inlevend dienen te gebeuren.

De grondhouding die we bedoelen is te omschrijven als: je zo onbevangen mo-

gelijk proberen te verplaatsen in de ander. Dat houdt in dat degene die onder-

steunt zich ook bewust moet zljn van eigen motieven, belangen, visies, voorkeu-

ren, waarden en normen. Vervolgens zallr,ij zo goed mogelijk daarvan ook af-

stand moeten kunnen nemen. We komen hier nog op terug.

Voor ouders en familieleden is dat niet altijd gemakkelijk. In de opvoeding en on-

dersteuning die zij geven, willen zlj juist datgenewatzijzelf in her leven belangrijk

vinden en als waardevol hebben ervaren aan hun kind overdragen en dat is be-

grijpelijk. Bovendien wordt hun kijken en handelen mede bepaald door het
beeld dat zij van hun kind hebben, hun verwachtingen, teleurstellingen, hoop en

angst. Of het begeleiden van hun kintl op het vlak van levensvragen slaagt, hangt

af van de manier waarop zij met hun eigen twljfels en onzekerheden omgaan. Ei-

genlijk geldt dat voor ieder die een ondersteunende functie heeft.

7. Levensbeschouwelijkebegeleiding

De laatstejaren spreekt men liever over ondersteunen dan over begeleiden

onder invloed van de waardering voor de autonomie van de mens. Opvoeden

zou men dan ook kunnen verstaan als het aanbieden van voorwaarden om het
zo veel mogelljk zelfstandig worden van de mens te bevorderen. Wat geldt voor
opvoeden in het algemeen, geldt in het bijzonder voor het ondersteunen bil het

omgaan met levensvragen. In navolging van Ter Horst noemt Van Gemerto op-

voeden ,,het inleiden van een kind in het volle leven", met alle risico's, onzeker-

heden en onbeantwoorde vragen die daarmee samenhangen. Opvoeders moe-

ten hun antwoorden niet opleggen, maar degene die wordt opgevoed uitnodi-
gen om deze zelfte (her)ontdekken. Hoewel het resultaatvan opvoeden nooit
van tevoren vaststaat, geschiedt het wel degelljk met een perspectief. Dat wil zeg-

gen vanuit een levensvisie. Bovendien geschiedt opvoeden altijd vanuit een rela-

tie, waarin geborgenheid wezenlijk is. Een respectvolle benadering is uitermate

van belang bij de ondersteuning op het vlak van zingevings en levensvragen.

Voor een mens met een verstandelijke beperking betekent dat, dat h!j ruimte
krljgt om zljn eigen antwoorden te ontdekken in zljn eigen taal en beelden. Hij
zal ondersteund moeten worden om zijn eigen problemen op te lossen. Dat be-

gint met het benoemen van de vragen, vervolgens worden mogelijke antwoor-

den geëxploreerd, Hlj zal ruimte moeten krljgen om eigen keuzen te maken,

met alle onzekerheid die daarmee onlosmakelljk verbonden is.

Autonoom wil ook zeggen vrij ten opzichte van de levensovertuiging van zijn
ouders, begeleiders ofvan de levensbeschouwelljke identiteit van de instelling of
woonvoorziening.T

4r !'ademecum ZorgvoorVemtandelljk Gehmdicapten augusrus 2ooq



46oo-8 C,eestel!jke verzoreing

Van Genrert noemt levensvragen ,,toetsstenen Yoor de zin van het bestaan". Zij

plaatsen het dngelijkse leven in een perspectief. Ook al geschiedt ondersteuning

bij levensvragen altljd vanuit een persoonlijke levensvisie - al dan niet vanuit een

le'r'ensbeschouwelijke context - en zullen ortdersteuners al dan niet bewust Pro-
be re n hun overtuiging over te dragen aan de mens met een verstandel[jke be-

perking, toch zullen zi-j zich moeteil realiseren dat de vraae vatt een ander
eigenlljk niet te beantu'oorden is. Uiteindelijk kan alleen de mens rnet een ver-

standel!jke treperking - zoals ieder ander - slechts zi,n eige n vragen beannvoor-

clen en ktu-rnen anderen hem alleen vanuit een respectvolle houding ondersteu-

nen. Dat houdt eerder het (h) erkennen van de vragen itt dan antlvoorden of op-

lossingen aanreiken. \/an Gernert waarschur,vt terecht voor simplificering vatr

antr,voorden of beelden omdat dit een onderschattinp; betekerlt van de corn-

plexiteit van hun vrap;en zon el als van het zelfoplossertd vernrogen van de ancler.

\{Iie bovendien de oplossing zoekt in het toedekken van angsten of ernoties,

neernt de ancler niert serieus en rnaakt lan henr een mens die zich allee n opper-

vlakkig kan uiten.
Tot de respectvolle l'rouding aan de kant van de or-rdersteuner hoort ook dat hij
zir:lr beu,ust is van eige n opties en van cle rvijze waarop hlize lf in het leven staat.

Alleen dan karr er sprake zijn van e en opell en otrbevooroordeelde houding.

Juist in het ondersterrnen bij levens- en zingevinesvragen is het een voorwaarde

clat de ondersteuner ,,zelflin stevige zingevit'rgs- er-r geloofssclroerten staat. Louter
door hnn bestaan en hrtn vraag onl zorg (van de zorg'-raeer) rvortlt de hulpver-

lener-meclernens een lelensgrote vl'aag gestekl."8;\ls het gaat oln ondersteuning

bij zingeving saat het in cle eerste plazlts om een bePaalde dispositie, eell attitu-

de rlie ook een persoonlijke betrokkenheid veronderstelt. IIet gaat om een

groeiencl besefvan de betekenis van levensovertuiging als een conditie voor hu-

mane ontnroeting van zorlSerlener err verstandel!jk gehandicapte.g [Ielaas is het

zo dat eeD lnens rnet een verstartdelijke be'perking te maken krijgt met verschil-

lende ondersteuners die er elk hun eigen levensstljl op nahouclen.

8. Het levenwerhaallo

Een mens Írlet een verstandelijke beperking rvil zoals ieder ander gekend en ver-

staan rvorden, ook in zijn vra€Jen over zln leven, zijn zin- en geloofsbelcving. Een

goed middel hiertoe is het levensverhaal. Het is van belang zowel voor het zelÈ

verstaan van de verstandeliik gehandicapte zelfals rtel voor hetverstaan door cle-

genen clie hem ondersteunen.l l \\'e rvillen aangeven waaroÍr] dat zo lan belang is,

Iedere mens l-reeft een geschiedenis. Hij is .qevormd door opvoeding en ontge-

ving. Die achtergrond maakt lrem tot persoon, geeft hem een zekere identiteit.
Van huis uit krijgt hij ook waarden en normen mee. Zljn verwachtingen kr'1jgen

de eerste contouren en daarmee zijn toekornstperspectief. Die geschiedenis
maakt lvaarorn lrij zó teee n hct leven aankijkt en waarom hij op cléze u,ljze in het
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leven staat. Nieuwe ervaringen en ontmoetingen op zijn levensweg geven voort-
durend een nieuwe kleur aan zljn achtergrond, In het leven van alledag speelt
deze achtergrond meestal onbewust mee. Maar op bepaalde momenten in het
bestaan zal uitdrukkelijk blijken wat het waard is en of wat deze mens heeft mee-
gekregen en heeft gevormd ook perspectiefbiedt. Te denken valt bijvoorbeeld
aan verliessituaties, Ievensovergangen, ziekte, verandering in wonen ofwerken
ofbii het naderende levenseinde.
De mens met een verstandelijke beperking wil gekend worden, juist ook in zljn
levens- en zingevingsvragen. Ook al spreekt hlj daarover niet met zoveel woor-
den, hij drukt het wellicht des te meer uit in gedrag.
Ondersteuners zullen veelal interpretoren en vertalers zyn van die vragen. Om
dat mogelljk te maken, zullen zij kennis moeten hebben r,an de persoon, kennis
dus van zljn levensverhaal.
Het gaat om vragen als: Wat is zljn geschiedenis? Wie en wat is daarin bepalend
geweest? Wie of wat heeft hlj daarin verloren en wat betekende dit voor hem?
Waaraan beleefde hij geborgenheid, angst, hoop, vertrouwen? Welke verhalen
en beelden zijn hem vertrouwd. Wat drukken zlj uit? Wat betekent geloof voor
hem en welke beelden heeft hlj daarbij?
Maar ook is het belangrijk kennis te hebben van zijn huidige zingevingsbron-
nen.12 \ raarvan leeft hlj nu? Hoe beleeft hij zidnzelf enanderen? Wat is zljn drljf-
veer, wat is zijn perspectie?

Om een levensverhaal te kunnen maken, zullen verschillende bronnen moeten
worden aangeboord. Methodische interviews met de betrokkene en met dege-
nen die hem goed kennen of hem in het verleden goed gekend hebben. Ook
dossieronderzoek kan relevante gegevens opleveren. Daarnaast is nauwkeurige
observatie door degenen die blj de ondersteuning betrokken zljn van belang,
maar tegelijk waagt het om meer dan dat. Het vraagt vooral om een onbevangen
blik. Want in een levensverhaal zijn we niet alleen geïnteresseerd in de feiten,
maar vooral in de betekenis die deze feiten voor de betrokkene hebben. Het
vraagt kortom om een goede inleving.lu W" zullen ons zo goed mogetljk moeten
proberen te verplaatsen in de andeq in zljn beleving. Vooral in datgene wat in het
leven van deze mens als zinvol of misschien wel als zinloos wordt beleefd. Het le-
vensverhaal vertrekt vanuit het subject en beschrijft zljn belevingen en de beteke-
nissen die hij geeft aan bepaalde gebeurtenissen, relaties en handelen. Of die be-
leving of betekenis overeenkomt met de feitelijkheid is minder van belang. Aan
dit alles ligt de overtuiging ten grondslag dat alle gedrag - hoe bizar soms ook -
zin en betekenis heeft. Die betekenis wordt l,aak pas duidelijk als we naar het le-
vensverhaal van betrokkene kljken en afstand durven nemen van onze eigen op-
vattingen en oordelen.laVeel van wat tot dan toe onbegrepen was, kan verstaan
worden, kan in ieder geval beter geaccepteerd en gerespecteerd worden. Zo kan
ook beter de vraag begrepen worden die achter dit gedrag verscholen ligt. Niet
zelden gebeurt het dat er dan ook weer nieuwe perspectieven gezien worden om
iemand te ondersteunen. Immers, een mens is méér dan zijn afi,vijking of tekort.
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Bepaalde beelden en opvattingen kunnen immers ook hulpve rleners tot gevan-

genen maken van eigen of aangJeleerde ideeën die ve rhinderett dat er nieuwe

wegen rvorclen ingeslagerr orndat zij zich neerleggen bij de feiten.

Zo is het levensverhaal een belangrijke bron onr zingevirtg, levens- en geloofs-

vragen op het spoor te komen van een ntens lnet een Yerstaltdclijke beperking,

waardoor hern rveer een nieulv perspectiefkan worden aangereikt.

Aanvankelijk u'erden levensverhalen van Ínensen met een verstandeliike beper-

king vooral plaatsvervangend door zorgondersteuners en,/of nazlsten gemaakt.

Nu steeds meer het belang nordt onderkend oln filcnsen met een verstandelijke

beperking zodanig te onclersteunen dat zij zo veel mogelijk cle regie over htrn

eigJen ler,en kunnen ncÍnerl en zelf kettzen kunnen tnaken, rvorcletl zij ill toene-

mende rnate ook zelf autertr en beheerder van hun eiSJen levensverhaal. Orn die

reclen zijrr de lazrtstejaretr methoden ontnikkeld clie rnensen met eetr verstan(le-

lijke beperking kurtnen helpen hun eigen levensverhaal te ,,schriive n".15 Omdat
de rnogelijkheden van cleze mensen erg variëren, kan men rlooit volstaan met

het ontu,ikkelen van één rnodel clat in alle sittrat.ies toepasbaar is. Vaak zal een

grote mate \ran creativiteit nodig zijn ont uit het voorhanden zijnde materiaal

een compositie te maken die aansluit bij cle nrogelijkhedetr van deze meus. Da:rr-

naast bluft een Éïoede, dat u,il zegge n Ínethodische inleving door zorgonrlersteu-

ners nooctzakelijk, al rvas het maar ont te toetsen of hur] beeld overeerlkonrt met

de zelfueleling ran deze nle ns ÍItet verstandel!jke bcperking.

Veelal zal er ook cen llroces op gang gebracht moetetl rvorden om onderstcu-

ners zich be'rvust te late n rvordetr van httn eigen zingevittg en valt hun ontrvikke-

ling op dit vlak. Zoals eercier opgemerkt is immers ook de zingeving van degene

rlie begeleidt in het Eieclitlg. In bij- en nascltoling van ondersteuners is het dan

ook van belang ntinrte en aauclacht te geven aan httn persoonlijke zingevirres-

lragen en levensbeschourvelljke ontrvikkeling. Pas alsje zelf enie zicht hebt opje
levensbeschotnve lijke biografie , kun je ook atrcleren onderstertnen blj hun le-

vensbeschouwelijke ontrvikkeling en bij het onrgaatr met levensvragetr'

g. Pastoralebegeleiding

\\'ie over pastorale begeleicling spreekt, clenkt misschien onmiddellijk zran een

religieus-eodsclienstige, rnisschien rvel kerkelijke contexl. \AIe rvillen daaronr clit

beerip niet alleen benirderen vanuit deze wat rneer vanzelfsprekende versta2llls-

rvi.ize, maar eveneens vanrtit ee n brecler kader: r,anuit het oogpunt van de mens

met een verstrnclelijke beperking zelf en vanuit de geesteliik verzorger, die in dit
ger,al als pastor optreecit.

9. r. Vanu.it de traditie

Vanuit zijn opvoeding kan een mens ínet eeÍl verstandelijke beperking ver-

troulvcl zijn nret ecn godsdienstig-kerkelijke aclltergrond. Het kan deel zijn van

,1 t Ïadcnrecum Zrxgrrxrr\trstandcliik (ieh:rrrdicaptcrr augusltls 2(»3



Geestelljke verzorging 46oo-r r

zljn levensverhaal. Het kan zelfs een belangrijke bron van zingeving zijn (ge-

weest). Beelden, verhalen, symbolen en rituelen uit die traditie kunnen ver-
trouwde uitdrukkingswijzen zijn geworden van diepe belevingen,
Er kan geborgenheid, vertrouwdheid, warmte en troost aan ervaren worden.
Maar evenzeer angst en onzekerheid. Datzal afhangen van de wijze waarop deze

mens met die godsdienstige traditie vertrouwd is geraakt en van de openheid of
starheid die aan die godsdienstige beleving eigen was. Belangrljk is dat ook hier-
in de mens met een verstandelljke beperking verstaan wordt. Datzal gemakkelij-
ker zijn naarmate degene die hem ondersteunt voldoende affiniteit heeft met
zljn godsdienstige achtergrond. Dat maakt het immers mogelijk zich te kunnen
inleven in zljn situatie. Moeilljker wordt het wanneer die afiiniteit ontbreekt of
zelfs belemmerd wordt door eigen negatieve ervaringen vanuit de eigen levens-
geschiedenis. Toch hebben zorgondersteuners de morele plicht de vragen op le-
vensbeschouwelljk en pastoraal vlak serieus te nemen door moeite te doen deze
goed te verstaan, maar ook er concreet vorm aan te geven als daarom wordt ge-

vraagd.16 Ook mensen met een verstandelljke beperking hebben er in dit op-
zicht recht op om nieuwe ervaringen op te doen. Oude, maar misschien ook
nieuwe gewoonten, symbolen, riten en verhalen zullen hem moeten worden
aangeboden om hem nu en straks geborgenheid, troost, veiligheid en perspec-
tiefte kunnen laten ervaren en ervaringen te kunnen opdoen dat hlj deel uit-
maakt van een groter geheel.

9. z. Vanuit d,e eigmhàd, aan de me:ns met een uerstand,elijke beperking

Als uitingen ofgedragingen zich in godsdienstige ofkerkelljke taal ofbeelden
manifesteren , zijn ze veelal wel als zodanig herkenbaar voor een ,,buitenstaan-
der". Anders ligt het met gedragingen, taal, Lreelden, symbolen die een veel meer
alledaags karakter hebben. Het is bekend dat veel mensen met een verstandelij-
ke beperking persoonlijke beelden, symbolen en rituelen hebben. Het is een on-
losmakelljk deel geworden van hun gedrag en taalspel. Soms is het zelfs de enige
,,taal" waarover ze beschikken. Voorbeelden hiervan zijn: het voortdurend wap-
peren met een touw$e, het verzamelen van spullen, het doen van steeds dezelfde
uitspraken of handelingen en bewegingen. Ze horen zobij d,eze mens dat het be-
kenden r,aak niet eens meer opvalt, laat staan dat de vraag naar de betekenis nog
gesteld wordt. De betrokkene zelf gaat er veelal behoedzaam mee om en ook zijn
lotgenoten hebben er vaak een ,,heilig" ontzag voor. Met recht kan gesproken
worden van symboliek in de strikte zinvan hetwoord.lT Zij leggen verbindingen
met het voor het verstand ongrUpbare van de werkelljkheid.
Symbolen en rituelen zijn vanwege hun meerduidigheid en grensverleggende
karakter goed in verband te brengen met het religieuze domein, omdat ze een
religieuze geladenheid bezitten en daardoor religieuze ervaring kunnen oproe-
pen.Juist door dat grensverleggende karakter zijn symbolen en rituelen bij uit-
stek een manier van communiceren die blj de religieuze beleving past.18

Hiervoor gevoeligheid ontwikkelen, deze eigen ,,taal" in zijn dieptedimensie
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leren verstaan en er zodaniq vorrn aan geven clat de nrcns met eelr verstandelij-
ke beperking Íneer tot zljn recht kan komen, is een vorm van pastorale oncler-

steuning die goecl aansluit bij cle behoeften, belevingJen en rle eigenheid van

hem. Het is een taak die in principe door iedere professionele ondersteuner uit-
gevoercl zou filoeten kunnen worden maarll'aarbij hlj - r'raar behoefte - op on-

clersteuningJ van een proÍèssioneel geestelijk verzorgcr mag kuntrert rekenen.

Da:rr rvaar het eigen levensverhaal van een mens rrtet een verstanclelijke beper-

king in relatie kan lr,orden gebracht met de ,,Grote Verhalen" uit eetr van cle

goclsdienstige traclities, of de persoonlijke rituelen en s,vmbolen met die uit eer-t

goclsdienstig-religieuze traditie, ontstaat religieuze communicatie b!j uitstek.

Daar vindt de nrens met een verstandelljke beperking zich terug als deel van een

groter geheel. Daar rvordt hij opgenomen in de srotc geschiedenis

van God en de nrensen. Daar erl'aarl hij verbondenheid, bestemming en per-

spectief. Dit kan naclrukkelijk gebelrren in l'ormen van liturgische vierinsetr,
maar evenzeer kan dit gestalte krijgen in de eigen leeforngeving.
Het behoort tot de pastorale taak en opdracht van de geestelijk verzorger (zijrr

ambtshalve taak rvzrartoe hij vanuit zijn levensbeschouwelijk genootschap zett-

ding ontvaneen heeft) orn niet alleen ,,het Verhaal van God cn de mensetr" door
te geven, maar evcneens de relatie te verstaan tussen dat ,,Grote Verhaal" en het

unicke levensverhaal van cleze mens. Vooral lvaar het ene verhaal in het andere

oplicht. \\:elisrvaar heeft de geestelijk verzorger hierin een specifieke taak en op-

clracht, dat neemt niet weg clat ieder die een ondersteunende rol vervrrlt op basis

van een relirtie, hieraan mede ges[rlte kan 6;even. Immers st'mbolen, rituelen en

traditie krijgen pas betekenis via een relatie. ,,Uiteindelijk zal de eezarncnlijke
zoektocht lraar antwoorden op de basisvrage n vatr het best.aan de verstandelijk

eehanrlicapte en zl;'rt opvoeder rijker maken."l1)

9.j. \hntrit de eigenheid tnn het pastoraat

Pastorale begeleiding kan ten slotte belicht worden vanuit het perspectief van cle

geestelljk ve rzorger//pastor en de pastorale houcling. l)e houdins van de pJeeste-

lljk verzorgeq die tevens pastor is, is principieel anders dan van andere zorgon-
dersteuners. IIii heeft allereelst een rvaarden- en norrrenvrije ontrnoetirrg op
het oog. Buite n dit is er gJeen belang. IIij beleeft deze mens als een mens-met-

een-verhairl, een verhaal clat hij wil meebeleven. Die ontnroeting is een gedeelde

bestaansbelevine, zonder commentaar, rnaar €Jeschoeid op een diepe notie van

verbondenheicl.Juist de pastor beschikt over een taal om iret levetrsverhaal via

de ontmoeting te laten vertelleÍr of luisterend onder lvoorden te brengen. IJet is

de taal waarin verbeelcling en symboliek doorklinken. En juist de eigenheid van

een rnens kan vaak alleen in beelden rvorden vertolkt. In clit verhaal staat ,,hcel
de mens" centraal, De pastor kan ook vertolker naar anderen toe zijn. Vrij valr

belanpJen kan hij vanuit het doorleefde levensverhaal vertolken rvat een rne ns

rnet een verstandelijke beperking wezcnlljk van ons vraagt.
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Tegelijk wljst ,,pastoraal" ook op het motief van het handelen van de pastor. De
pastor komt op voor de erkenning van het menselljk bestaan en de medemense-
lljkheidjegens de mens met een verstandelijke beperking. Hlj vindt hiervoor de
inspiratie in zijn eigen godsdienstig-religieuze traditie, waarin de mens wordt ge-
zien als ,,beelddrager van God". Van hieruit zal hij erover waken dat bepaalde
waarden voor de mens met een verstandelijke beperking veilig worden gesteld.
Dat kan betekenen dat hij het zoeken naar meer menswaardige vormen van be-
staan stimuleert. Soms wordt hierblj van hem een kritische houding met betrek-
king tot ontwikkelingen in de zorg verwacht, als hierdoor mensen minder tot
hun recht dreigen te komen.Z0 Het kan ook betekenen dat hij, vanuit de erken-
ning dat ieder van ons een bestemming heeft, zal opkomen voor de eigenheid
van ieder individu en voor een reëel perspectief. Door ruimte te scheppen voor
ieders verhaal zal!r.ij proberen verbondenheid tot stand te brengen, waarbij be-
scherming, troost en steun geboden kan worden. In dit alles zal hij de notie tot
uitdrukking willen brengen dat er voor ieder van ons ,,een Herder is".2l

ro. Levensbeschouwelijke en pastorale begeteiding als integraal onderdeel
van zorg(kwaliteit)

Het is van belang dat zorgondersteuners en zorgaanbieders zorgvuldig omgaan
met de wlze waarop aan zingevingsaspecten van het leven aandachtwordt ge-
schonken. Zoals op veel gebieden gekeken wordt waar en hoe mensen onder-
steuning nodig hebben om de kwaliteitvan hun bestaan te bevorderen, zo moet
dat ook gebeuren ten aanzien van zingeving en levensbeschouwing als onder-
deel van kwaliteit van bestaan. Daarom dient deze vorm van begeleiding inte-
graal onderdeel te zijn ran zorgverlening.
Binnen het geheel van zorgvoorzieningen kan men stellen dat de geestelljke ver-
zorging binnen de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstande-
lijke beperking een specifieke plaats inneemt. Immers, de mens met een ver-
standelljke beperking stelt zelf meestal geen acute en directe vraag naar geeste-
lljke verzorging. Toch is er die vraag wéI. Het is de waag naar iemand die waakt
over zijn levensverhaal en over de humaniteit van de zorg. Maar we hebben ook
gezien dat voor het verstaan en eventueel formuleren van zijn vraag de mens
met een verstandelijke beperking in belangrijke mare afhankelijk is van wat an-
deren voor hem - plaatsvervangend - formuleren.
Geestelljke verzorging mag daarom niet alleen worden geformuleerd en gelegi-
timeerd vanuit de identiteit van de instelling, maar ook vanuit de zorg- en on-
dersteuningsvraag van de individuele zorgvrager.

ro. r . Fclatic tot het persoonlijh pl,a,n22

In zorginstellingen worden voor iedere zorgvrager afzonderlljk ondersteunings-
plannen ontwikkeld op basis van een individuele ondersteuningsvraag.
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Steeds mee rrtorden nlensen met een verstandeliike beperking zelf betrokken
bij de totstandkonring van een persoonlijk plan. \{ht rvij eerder hebben gezegd

over het participeren van de betrokkene zelf blj het rnaken van het levensver-

haal, geldt ook r,oor het persoonlijk plan. Er zullen op maat sesneden metho-

dieken moeten rvorden gezocht of ontl,vikkeld, die nraxinrale participatie aan het

totstandkornen vatr het. persoonlijk plan van betrokkene kan garande ren.

Het is evident dat orrdersteut'tingsvragen een bljdrage zullen tnoetett leveren aart

cle levenskrvaliteif van deze individuele mens. Die kwaliteit is individueel bepaald

en zal direct sanrenhangen nlet datgene wat voor deze mens zin- en betekenisvol

in zijn leven is. Zoals rve gezien hebben bieclt het levensverhaal hiervoor belang-

rijk bronrnateriaal.
Irr dat levensverhaal dient ook de eventuele godsdiet'rstig-culturele achtergroncl

een plaats te hebben omclat het mede bepaalt rvie deze mens is. ,,Bii hct formu-
leren van de zorevraag zal een belangriike paragraaf tnoeten handelen over de

inschatting hoe de betrelfencle persoon op het gebied van zingeving, levens- en

eeloolsvragen in de rr,ere kl staat."2:l Ook bij lret formrtleren van ]ret concrete on-

dersteuningsaanbocl zal moeten rvorden aangesloten bij de achtergrond en tle

levensu'eg van cleze nlens met een verstatrdelijke beperki[rg.
Aljaren eeleclen noentde eett inspecteur vatr de Gcestelljke Volksgezondheid,

betrokkell bij cle zorg voor IneÍlsen rnet eert verstandelijke beperking, cle beant

rvoorcling van levens- en geloofsvragen een belangrijk criterittnr voor zorgkwali-

teit. ,.Als bij hr.rlpverleninesplannen en irt zorgverleningshandelen niet uitdmk-
kelijk plaats zou zijn voor dit hoolclaspect van zorg, is het. goed mis. Deze kwali
teitstoets rvordt en zal blijvend rvorden geleed vanuit c.te GIGV.»21

De Inspectie zal bovendien de concrete vertaliltg vantrit het persoonlljk plan in
het dagel!jks leven toctsen. Immers, zo stelt de inspecteur: ,,Mooie 'rvoorden ga-

randeren nog geen goede zolg".2i'

r o.2. Zorg uan onda'steuners

In aansluitins op u'at wij lrierover schrelen, l,ordt ook door de Inspectie hierbij
een relatie gelegcl naar asp€cten r,an houcling, bejegening en rnentaliteit van de-

p;enen die een vertaalslag voor de mensen met een verstandelijke beperking
nroeten maken. Als kenmerken voor een jrtiste holldil)s rvorden genoemd: open

en onbevooroordeeld; bereid om zich in liet eisen leven zingevings- en geloofs-

vragen te stellen. Behalve respect rvordetr als ke nmerken voor een goede beje-

gening genoen)d: openstaan r,oor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof en

de bereidheid om ziclr cloor studie daarin te ver<liepen. Als criteria voor een jrris-

te freutaliteit staar] ce ntraal: de morele plicht on] zin te geven aan lret bestaatt

\an mensen met een'r'erstanclel!jke beperking en de moed onr te blijven zoeken

naar de zingeving van juist clegenen clie moeilijk beseleidbaar - en dus verstazrn-

baar - zijn. \'an ondersteuners rr.ordt tevens verlracht, dat zij de uitgesproken

mens- eÍ] levensvisie van de instelling onde rschrljven en erntee werken.

Vzuruit een juiste houding, l;ejegening en nrentaliteit van rle kaltt van de onder-
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steuners en ccn goede vertaalslag vanuit het levensr.'erhaa[, vooral op aspectel]
\ran levens- en geloofsvrage n, zal voor elke tnens rnet een verstandellike beper-
king die ondersteunine llehoeft een concreet antwoorcl nroeten rvorden gcÍbr-
rnulr-erd op vraeen zoals:

- Hoe gaan \ve oln met zijn belevenissen, err,aringen en reacties? Hoe serieus
nemen wij hem in zijn vragen en wat is de betekenis van clie vragen?

- Met wat laten wlj henr vertrould rvordetr ell waar beschermen we hem voor
ol tegen?

- \4ht €ïeven rre hem mee waardoor hij verwachtinsen voor het leven kan ont-
rvikkelen?

ro.). Ztrgra.n allen.

Het liikt, gelet op rvat rve hierbolen schreven, eigenlijk ovcrbodig te stellen clat

het orngaan met levens- en seloofsvragen niet tot een afzonderlijk domein mag
rvorden gemaakt in de onclersteuning(splannen). Br:r,endien is het niet alleen
de prolessionele geestelljk verzorger die hiervoor verantrvoordelijkheid draagt.
Als in he t persoonlljk plan de levens- en geloofsvrasen aan de orde konterr, ,,is

eerr goede basis roor ve rantu'oorde integrale zorg gelegcl".26 IntepJraal ondercleel
van zorg en ondersteuning betekent dat het in alle aspecten en gebieden van
zorg en ondersteuning hanclen en voeten moet krljgen, waardoor het concrect
zichtbaar en voelbaar is. Dat betekent ook, dat elke onrlersteuner er zich verant-
lvoorclclijk voor rnoet weten, wil er althans van en goecle zorgkr,valiteit sprake
zljn. Levensbeschorrrvelljke zorg is imnrers nooit,,los verkrljgbaar".
f)e zorgr.'erstrekker dient hiervoor clc voorwaarden te scheppen. Allereerst dient
de eigen lnens- en zorgr,-isie geëxpliciteercl en vasteelegcl te worden, om deze ver-
volgens cloor te laten 'rverken in hel leven en rverken van alledag. Immers, neu-
trale zoreverlening is onrnogelijk. Dat heett b!.lvoorbeeld gevolgen voor het aan-
namebeleid. Ondersteunine zal$,elisrvaar niet gegeven kunrren worden door al-

leen gelljkgezinden, maar ,,de neuzen zullen toch enigermate in dezelÍde
riclrtir-rg rnoeten staan", orn te voorkomen ciat cle mens Ínet een verstandelijke
beperking is overgelevcrd aan toevalligheden of rvillekeur. ,.De nerkers blj cieze

zorgaanbieder dienen deze r,isie te onderschrijven en errnee te rverken." Vervol-
gens zal kennis, gcvoeligheid en vaarrligheid op I'ret vlak van levens- en seloofs-
vragen nroeten rvorden ontrvikkelcl bij cle r,vcrkers, ,,bij- en rrascholing zullen
l'rierbij een rvezenlijke rol moeten spelen".27 N{a:rr ook dienen zorgaanbierlers
ten behoeve van hun werkers en ter lville van eell goede kwaliteit van zorg ,,ka-

ders te scl'rcppen clie het mogelijk maken zinervaring - en de aanvechtingen
ervan - ter sprake te brerrgen als geïntegreerd onrlerdeel van het proces van
zorgr''erlening".2aJuist om 5;emotiveerd te kunnen blijven werken, dienerr wer-
kers ber,r'ust te worden van de bronnen varr rvaanrit zlj rverken en dienen die ook
gevoed te worderr. Dit komt uiteinclelljk ook ten goede aan cle zorgaanbieder als

nerkgeveq maar vooral aan de zorgvrager.
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r r. Geestelijke verz orging voor ondersteuners

Eerder spraken u,e reecls over het belang clat professionele onclersteutters zicht
hebben op de wijze waarop zlj zelf in het leven staan etl de eigen zingevingsvra-

gen bewust worden en ter sprake dttrven brengen. \1Ie hielden een pleidooi onr

cle eigen nrens- en ondersteutrinesvisie met elkaar te contnttttriceren en cle bron-

nen van cle eigen motivatie te zoeken en te voeclen. Niet alleen allerlei l'rande-

linesvoorschriften en protocollen, maar vooral het gesprek over bejegening,

houding, rner)taliteit en motivatie dienen hoog op de aeenda te staan. Orrder-

steuners n)ogen rle aanctacht van gerestel!jk \rerzorgers dan ook niet otitberen.
Niet alleen rnidclels bljscholing, maar ook door teatncoaching en begeleiclings-

gesprekken kan die begeleicling - al datr niet thematisch - geseven worden. Bij-

zondere aandacht hierbii l'erclienen dié otrdersteuners die voortdurend gecon-

fronteerd r,rorclen rnet rnoeilijk verstairnbaar gedrag. Daarbij 'n'alt te denken aan

Ínensen nlet een ernstig verstandelijke handicap, die grote beperkingen hebben

op het vlak van comnrunicatie en die daardoor in grote mate aflrankelijk zljt-r van

de interpretaties die ancieren rnaken. Niet alleen'r'raagt dit om een grote mate

van inler,ing en observatie ..tot op de millimeter", ntaat ook om voortduretrde
uitrvisselinpJ van contrasterende ervaringlen van zin en onzin.2tlNl;rar ook onder-

steuners rlie nerkzaanr zijn bii nrensen rnet ernstige gedrags- of psvchische pro-

blemen of bii mensen met autistische of autistifortne gedragskenrnerken. Zlj
worden voortdurend geconÍionteerd rnet grenservarirreen, nlaar ook met r,er-

bale olfrsieke gervelduitbarstingen, waarvan zij zelf het slachtoffer kut'tnen wor-

den. FIet vraagt een grote mate virn uithoudingsvermogen om zorg en onder-
steuniÍrg te kunnen blljven bieden en leel uitclaging om ondanks vaak geringe

pe rspectieven toch semotileerd te blijven. Nabijheicl, solidariteit en ondersteu-

ning4 van de geest-elljk verzorser - tnaar ook van ancleren - zijn belangrljke voor-

waarden onr soed te kunnen blljven functionercn. Daarblj is de vraag naar de

eigen zin- en hetekenisverlening onontbeerlijk. Het kan een belangrljke bijdra-
ge leveren aan de continuïteit van zorg en onclersteuning, die juist in deze situ-

aties vaak problematisch is, maar tegelljk zo noodzakel!jk. Burn-out, een hoc'rs

ziekteverzuirn en veel personeelswisselingen zijn in deze groepen helaas vaak ge-

meengoed. Door goede zorg voor het personeel - ook in spiritueel opzicht - zorr

veel lecd kunnen worclen voorkotnen.
f)e laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen, die juist zorgonder-

steuners kunne n helpen om eigelr zingevingsvl agen gezaÍnenlUk te bespreken.3l)

r z. Geestelijke verzorging van ouders en verwanten

Ook ouders en ver$'anten van mensen met een verstandelljke beperking lvorden

sedurende hun leven met zeer ingrljpende levens- en/ofgeloofsvragen gecon-

Íionte erd. hr de verschillende fasen van zo$'el hun eigetr leven als dat van hrtn

verstanrlel!jk gehandicapt farnilielid kirn een versctreirlenheid aan vrasen wor-
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den gesteld. Soms gebeurt dat expliciet, maar vaker komt het voor dat deze vra-
gen,,tussen te regels door" te beluisteren zijn ofverpaktworden in ongenoegens
over bljvoorbeeld de aard van ondersteuning ofin heel praktische vragen ofbe-
zlvaren. Professionele zorgondersteuners worden hiermee herhaaldelijk gecon-
fronteerd en interpreteren de vragen of opmerkingen soms als kritiek op hun
functioneren of als uiting van overbescherming. Volgens hun beleving lijken zlj
het in de ogen van deze ,,lastige" ouders nooit goed te doen. Het isjuist dan be-
langrljk om oor te hebben voor deze onderliggende vragen; ook dat vraagt om
inleving.
Wij noemen enkele voorbeelden van deze vragen in de verschillende fasen:

- Vragen die aan de geboorte van hun kind voorafgaan, a1s de kans op het
krijgen van een kind met een handicap groot is: Moeten wlj dit kind gebo-
ren laten worden? Wat zal de toekomst zijn en kunnen wlj die zorg aan?

Hoe zullen anderen daarop reageren en zal men dat ons nietverwijten?

- BU de geboortevan een kind meteen handicap hebben veel ouders hetge-
voel dat de bodem onder hun bestaan wegzinkt: Waarom moet ons dit over-
komen?

Behalve problemen rond acceptatie zijn er soms schuldvragen, die nauw
verbonden kunnen zijn met de eigen levensbeschouwing. Kennis van die
levensbeschouwing is dan noodzakelljk om de vraag goed op waarde te
kunnen schatten.

- Als gaandeweg pas bllikt dat het kind ,,anders" is, gaan ouders vaak door
een dal vol twljfels en onzekerheid. Zij voelen zich niet zelden weinig seri-
eus genomen door deskundigen.

- Ouders kunnen ook verdrietig zijn over het weinige begrip en medeleven
dat zij van anderen ondervinden en kunnen zich daardoor alleen voelen
staan. Bestaande contacten vallen soms weg. Deskundigen ,,weten" wat het
beste is, maar weten niet altljd goed in te schatten wat het gevoelsmatig
voor ouders betekent. Een veelgehoorde klacht is, dat geloofsgemeen-
schappen ouders in de kou laten staan. Er is kennelijk ook onder pastores
en predikanten veel onbegrip en handelingsverlegenheid.

- Er is soms lang uitgekeken naar hulp en ondersteuning bij de opvoeding
en zorg. Maarvooral blj uithuisplaatsing rijzen er nieuwe vragen. Twljfels of
men er wel goed aan doet, soms versterkt door het onbegrip uit de omge-
ving. Gevoelens van schuld kunnen opnieuw opdoemen, omdat men het
gevoel heeft dat men het kind ,,achterlaat" of in de steek laat. Me n voelt
zich tekortschieten. Nu men eindelijk aan zichzelf en aan de opvoeding en
aandacht voor de andere kinderen toe kan komen, staat men dit zichzelf
niet of slechts met moeite toe.

- Als de zorg met anderen wordt gedeeld, kunnen er ook verschillen van me-
ning zljn met professionele zorgondersteuners over de Àogelijkheden en
de verwachtingen van het kind. De cultuur; de normen en waarden sluiten
niet altijd aan bij de eigen achtergrond en de specifieke situatie van het
kind. In schijnbaar onbelangrijke twistpunten gaan raak veel onbegrepen
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gevoelens schr.ril, waaruit spreekt dat men eigenlljk rnaar moeilijk accep-

teert, dat men de zorg - noodzakelljkerrvijze weliswaar - heeft rnoeten over-

dragen. Men voelt het eigen tekort.Juist nu de autononlie \an mensen nte t

een verstanclelljke beperking steeds meer het uitgangspunt wordt van otr-

dersteunillg, zijn de gevolgen ltiervan voor menig ouder ecn grote zorg,

zeker als clit leidt tot vormel-I van zelfstandig \vonen.

Voor ouders houdt de zorg eigenlijk nooit op, zelfs niet blj hun eigen lc-

venseincle. ,,Als ik hern maar or,erleef," is een r,eel gehoorde uitspraak dic
dit illustrcert. Ondanks bet.rokker-rheicl lan hrtt't andere kincleren, is er bij

dc ouders vaak onzeke rl're id of de zorg cloor hen \vel op ee n goede u'ilze zal

wortlen voortgezet.

Broers en zussen hebben htrn eigen geschiedenis, hitn eieen verhaal ntet

hun gehandicapte familielid; clat ve rhaal u,ijkt nog al eetrs af van dat van dc

ouclers. In een gezin met ee n gehandicapt kind is vaak alle aandacltt ell zor[J

gericht (gerueest) op het kind nlet een hanclicap. Dat kan attdere kirrderen

uit clat gezin het gevoel ge\,en ,,het vijlde rviel aan de wap;en" te zljn (ge-

\{eest). Sonrs is er ook schaamte voor vriencljes en vt'ieltdinnetles. Dat ande-

re kinderen in de zorg moe (s) ten clele n kan echte r ook een positieve uitrver-

king hebben: er is een grote mate \-ar) betrokkenheid op elkaar', soliclariteit

met de zlakkeren in cle samenler,ing. Àtrclere rvaarden dan die maatschap-

pelijk scoren kunnen rvorden beleefd en bepalend zijn in hetverdere levetr.

Hulpverleners e n zorgonclersteuners zottden in cotrtacten met ouders, broers cn

zussen weet moeten hebben lan dit soort vragen en SJevoeli5lheden, die vaak on-

tritgesproken, bedekt of ,,tussen de reeels door" te l-roren zijn. Uit praktiikerva-

ringen blijkt echter dat ouders zich juist vaak otrbegrePen voelen. Toch zou in

de replulicre contacten ook voor clit soort levetrs- en zingevingsvragen aanclacht

mop;en zijn.
Vaker voclt men zich beter r,erstaan onder lotsettoten. ,,Het is gentakkelijker
praten en je voeltje vaak beter beerepen door ietnand die ongeveer in l-retzelfde

schui{e Ireeft sezeten. I-Iij kent en herkentje vragen en eeelt vanuit ervaritrg zin-

volle suggesties."3l

Vooral binne n zorginstellineen ziet men de laatste jaren iniiiatieverr voor b!j-

eenkomsten van broers en zussen, de zogelteten ,,Brtusendagen". l)e vaak grote

opkornst bervijst clat zij cluidelijk in een behoefte voorzietr.

Profèssionele geestelijke verzorging richt zich cl:rarom ook op het gevoelig

maken van andere zorgondersteuners en hulpverleners voor de vraÉ{en en belc-

vingen die oucters, broers etr zussen bezighouden en zij kan lotgenotencontaG

ten ondersteuncn. Zij immers hebben met de problernatiek affiniteit etr kunnen

zich persoonlijk inleven in elkaars sitttatie. I)e traditionele ouclerverenigingen

spelen hierin een steeds ntincler belangrijke rol. Men ziet ouders en aldere fa-

rnilieleden zich steeds rneer binnen inforrnele circuits ontmoeten als ,,gebrui-
ker" van bepaalde voorzieninp;en. Ouderverenigingen zottden misschien meer

dit soort initiatie.r,en kunnen faciliteren. Een voorbeeld hiervan is het initiatief
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op het vlak van de geestelljke verzorging om juist systematisch de zingevings-, Ie-
vens- en geloofsvragen, die het hebben van een gehandicapt familielid met zich
meebrengen, met elkaar te bespreken.32

13. Organisatiz ran geestekjke aazorging

Geestelijke verzorging is voor cliënten die z4-uurszorg hebben blj wet geregeld;
echter niet de wijze waarop zij vorm dient te krljgen. In de praktljk betekent dit
vaak dat professionele geestelijke verzorging alleen beschikbaar is binnen intra-
murale voorzieningen. AÍhankelijk van de grootte van de instelling en de huidi-
ge of vroegere confessionele achtergrond beschikt men over een parttime, een
voltijds en soms over een team geestelijk verzorger(s). Globale normen zljn: één
geestelijk verzorger bij minimaal 25o en maximaal 5oo cliënten. Momenteel ziin
in Nederland ongeveer go geesteliik verzorgers werkzaam binnen de zorg voor
mensen met een verstandelljke beperking.
De geestellkverzorger heeft een eigen plaats en verantwoordeliikheid binnen
een organisatie waarin hlj werkzaam is. Functioneerde hij aanvankelijk in de
meeste gevallen rechtstreeks onder de directie,33 door veranderingen in de or-
ganisatiestructuur van menige instelling, waarblj gekozen is voor een sector- of
divisiestructuuE maakt hij steeds vaker deel uit van dàt deel van de organisatie
waarin ook bijvoorbeeld de gedragsdeskundigen, de medici en paramedici or-
ganisatorisch zijn ondergebracht, In het bljzonder voor zaken die met het instel-
lingsbeleid en de identiteit te maken hebben, kan die organisatorische inkade-
ring voor de geestelljk verzorger lastig z!jn.
Voor zljn strikte ambtsbediening moet de geestelijk verzorger zich verantwoor-
den aan de zendende levensbeschouwelijke instantie, althans als hiervan sprake
is. \Arant steeds vaker komt het voor dat geestelijk verzorgers worden benoemd
zonder ambtelljke zending van een genootschap.
In een aantal gevallen worden geestelijke verzorgers ondersteund door een of
meer werkgroepen, waarvan cliënten, medewerkers, ouders, vrljwilligers, maar
ook vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente of parochie deel uit kun-
nen maken. Vaak zljn vrijwilligers of medewerkers actief bij de concrete uitvoe-
ring van activiteiten.
Landelljk zijn geestelijk verzorgers werkzaam binnen zorginstellingen georgani-
seerd binnen de Vereniging Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).
Deze beroepsvereniging vormt ook de gesprekspartner voor de overheid, de
werkgevers en de zorgverzekeraars. Daarnaast bewaakt en bevordert zij de kwali-
teit van de geestelijke verzorging. De vereniging is organisatorisch onderver-
deeld in sectoren wat de levensbeschouwellke achtergrond en in werkvelden
wat de werksoortbetreft. De geestelljk verzorgeni werkzaamin de zorgvoor men-
sen met een verstandelijke beperking hebben zich sindsjaren zowel regionaal
als landelljk georganiseerd. Sinds de herstructurering van de VGVZ vormen zij
een eigen werkveld met een eigen bestuur, de zogeheten werkveldraad. Deze
raad heeft een coördinerende functie, stimuleert ontwikkelingen en deskundig-
heidsbevordering en is gesprekspartner voor andere landelljke organisaties.
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De VGVZ geeft een e igen tljdschriÍ\ Geestelijke xenor§n'guit, bedoeld als mediuni
vool reflectie op de inhotrcl en ontwikkelingen van de eeestel!ike verzorsins.

De vereniging heeft eigcn beroepsstandaarcl ontu,ikkeld, rvaarin zorvel een be-

roepsprofiel3a als een berocpscode3i' zijn vastgelegcl. De vereniging heeft boven-

dien cle opleidineen op hetvlak van theoloÉJie en humanistiek eetoet.st of zij vol-

cloen aan de kernkrv:'rlificaties clie beltorcn bij de kerntaken van het. beroep.36

Momenteel is zij bezig met de ontlvikkeline van een reeistratiesl'steem mel als

uiteindel!jk cloel dat dit deel uit gaat nraken van de lllC-registratie voor werkers

i n de gezondheiclszcirg.

L4. Onfiidkkelingen binnen de geestelijke verzorging

Door zor,vel deconcentraties, meer variëteit in rvootrvormen, rnaar ook door fu-

sies van intramru'ale met semi-mura'le en soms extramtrrale voorzieningen ziet

men ook op het vlak van de geestelijke verzorging nog al wat oÍrtlvikkelingen.
Semi-nrurale en zeker extranrurale voorzieningen beschikken van oudsher vaak

niet over een eigen geestelijk verzorger. Zlj vielen vroeser niet onder de 5Jezorld-

heidszorg en alleen claar n as voor eee stelijke verzorging een wette l!jke basis- Dit
betekent dat na eetr fnsie het totaal aantal cliënten bijzonder eroot kan worden,

maar clat het aantal ge estelijk lerzorgers dzrarmee niet altijd gelljke tred houdt.

Somnrige zorgzranbieders zijn bovendien van mening dat in het kader vatl nor-

nralisatie hun cliënten - als zlj daaraatr behoefte hebben - maar gebruik moeten

make n van tle plaatsel!jke pastor of preclikant. I:Iierbij lvordt echter voorbijge-

€Jaan aan cle brede optiek van geestelijke verzorging, die allerminst samenvalt

met het kerkelijk geoliënteerde pastoraat. Bovenclien vraagt Sleestelljke verzor-

ging voor mensen nret een verstandelijke beperkine een geheel eigen aanpak.

Die rnag rnen niet zonder meer als beke nd verotrclerste llen bij het leguliere pm-

toraat. Behalve aan specifieke ervaring ontbreekt het bovendien dikrviils aan

menskracht. Zozrls hierboven aangegeven heeft de geestelljk verzorger ook taken

nazrr cle onclersteuners, farnilieleden van de cliënten en naar de instelling als ge-

heel.Juist die hredere en specifieke optiek van geestelijke verzorginpJ heeÍi de

wctgever geïnspireercl orn aatntezigheid van geestelljke verzorsins vast te leggen

in de Ku'aliteitsu'et, waarrnee zij ook uitspreekt clat geestelijke verzorgine inte-

gra:rl onde rdeel is van krvalitatieve zorg.

Tot de ontnikkelingen behoort ook, dat itr een aantal gevallelt de geesteliik ver-

zorger participeert aan een zogeheten Kentliscenlrum, n'aarin allerlei vorfilen
r-an specifieke expertise op het vlak vall zol'g voor filensen me t eetr verstandelijke

beperking is sarnengebracht. Zorvel van biunen als bttiten de instelling katt men

een beroep cloen op een dergelijk centnrnl. \rraagstellingen wordeÍr daar mrrlti-

disciplin:rir bel'randeld.

In toenemetrde mate ziet men dat ten gevolÉJe varl al deze ontwikkelingen het ac-

cent van de functie van eecstelijk verzol'ger zich verplaatst van de eerstc naar de

tr,veecle lijn. Dat heeft niet alleen te rnaketr met het grote aantal cliëtrten waar-
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voor de geestelijk verzorger ziclr, ten gevolge van fusies gesteld weet, maar ook
met veranderingen in de visie op geestelijke verzorging. Hierin speelt meÍ narne
de integratie van de geestelijke verzorging in het geheel van zorg een grote rol,
maar daardoor ook de verantwoordelijkheid van andere zorgondersteuners voor
deze aspecten.

Op een aantal plaatsen heeft deze ontwikkeling geleid tot het aanstellen van zo-
geheten levensbeschouwelijke consuleÍfien. Zii zijn nier zelf als geestel!jk verzor-
ger werkzaam, maar hebben een voor$/aardenscheppende taak. Deze kan be-
staan uit het geven van bijscholingen, hetverzorgen van themadagen, het ont-
wikkelen van materiaal of het coachen van groepen. Doelgroepen zijn dan
meestal zorgondersteuners en soms vrljwilligers. Maar hun taak kan ook bestaan
in het ondersteunen van plaatselijke parochies en gemeenten om de integratie
van in de wljk wonende mensen met een verstandelijke beperking in de geloofs-
gemeenschap mogelijk te maken.37 Heeft men in het eerste voorbeeld geestelij-
ke verzorging in de brede optiek op het oog, in het laatste voorbeeld gaat het
voornamelijk om vormen van pastorale begeleiding en kerkeliike betrokkenheid.
Op een enkele plaats heeft integratie geleid tot gezamenlljke gemeenten, waar-
van zowel mensen mét als mensen zonder een verstandelijke beperking deel uit-
maken.38

Belangrljke initiatieven vormen levensbeschouwelijke centra, die hun diensten
meestal aanbieden aan een grote regio. Zowel grotere als kleinere voorzienin-
gen, maar ook gemeenten en werkgroepen kunnen hiervan gebruikmaken. Zij
bieden een breed aanbod van begeleiding en coachingsg aan van diverse levens-
beschouwelijke thema's, maar werken ook vraaggestuurd.
In Midden-Brabant (Tilburg en Breda) is levensbeschouwelijke ondersreuning
reedsjarenlang onderdeel van de dienstverlening die door de Sociaal Pedagogi-
sche Diensten wordt verleend, waarbij ook een professionele geestelijk verzorger
betrokken is.

15. Overkoepelende organisaties

Op het vlak van geestelljke verzorging is landelljk een aantal organisaries actief.
Allereerst zijn de geestelijk verzorgers binnen de zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking georganiseerd in het werkveld VG (verstandelijk gehandi
captenzorg) als onderdeel van de Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorgin-
stellingen (VG\IZ). De werkveldraad is het bestuurlijk orgaan. Regionaal komen
geestelijk verzorgers regelmatig bljeen in het kader van uitwisseling en deskun-
digheidbevordering. Het ligt in de bedoeling dat onder auspiciën van de werk-
veldraad zogeheten aandachtsgroepen bepaalde onderwerpen en nieuwe werk-
vormen tot ontwikkeling brengen. Een e-mailgroep onder de naam MinusPlus4
is het interactieve medium dat de communicatie wil bevorderen onder geestelljk
verzorgers.

Eveneens landelljk opereert de Stichting Cupertino,al een voormalige koepelor-
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ganisatie voor rooms-katholieke sociaal-pedagogische zorg, die zich als cloel ge-

steld heeÍi de belangstelling voor en de deskuncligheid op het vlak van zinger inEl

en ethiek binnen de zorg voor mensen lnet eel) verstandelijke bepe rking te be-

vordere n. Hiertoe organiseert zij curstrssen op het vlak van levettsbescl'rouwelij-

ke en ethische beeeleiding voor werkers in de zorg, bevoldell zlj publicaties met

dit docl en geeft zlj een inforrnatiebulletin uit.
De Bijzondere Leerstoel \\'illem van den Bereh, verbonden aan cle Theologische
laculteit van de Vrije Universiteit van Amsterclarn, houdt zich bezig mert onder-

zoek en onclerrvljs op het vlak van normatieve aspecten in de zorg'l'oor ntellsen

rlet eerl verstanclelijke beperking. Bovendien orsaniseert deze ook regelnratiS;

sttrrliemicldagen voor rverkers in de zolg onr ontrvikkelingen op heÍ vlak van le-

vensbeschourving en ethie k irr gesprek met de praktijk te brengen.

r6. Onmikkelingen in relatie tot de geloofsgemeenschappen

ln dir,erse plaatsen norden door protestants-christeli.ike en,/olkatholieke ge-

loofsgenreenschappen aangepaste catechisatiebijeenkomsten en kerkrliensten

gehouclen.

De ervaringen hiermee zljn heel verschillend. In de erte regio zijn eerdere itri-

tiatieven na jaren beëindigcl, tenvijl in andere regio"s juist u'eer trieuwe initiatie-
ven ontstaan onr ontmoet.ingen tussen kerkgemeenschappen en mensen lnet
een verstandelijke beperkins tot stand te brengen. Dit gebeurt onder invloed
van het genorrnaliseerde rvonen van nlensen nlet een verstandeliike beperking
in betreffende Éïerneenten oÍ parochies. Ouderverenigingen en kerken van pro-

testants-christelijke signatuur zljn hierin het meest actief.

Hoenel ir)tegratie binnen cle plaarsellike geloofseemeenschap algelneen rvordt

gestimuleerd, kan dit specifieke eeestelijke verzorging \ oor menserl rnet een ver-

standel!jke beperkine nooit helernaal vervangen. Geloofsgemccnschappen ont-
breekt het niet alleerr aan przrktische mogelljkheden en e-\pertise onr onr te gaan

fl)et rnensen die zich soms anclers gedragen of andere vragen hebber-r, nraar ook
de rvoor-r- en leeÍbmstandieheden \\iaar mensen rnet een handicap verkeren, vra-

gen om extra onderster-rning bij het ofiIgaan met zingevingsvragen.42 Bovendien
is de doelstellirrg van geestelijke verzorging veel breder clan vanuit een geloofs-

gemeenschap kan r.vorden gerealiseerd. Geestelijke verzorgingJ is er voor ieder-

een, ongeacht g;eloofs- of levensovertuiging. Geestelijke verzorging zal altljd
geïntegreerd gestalte moeten krijgen en gericht zijn op de specifieke aspe cten in

de ondersteuning van nrens€n met een verstandelijke beperking. Dat zal ttooit
goed kunnen sebeuren als geestelijke verzorging enkel en alleen ,,van buitenaf'
lvordt aangeboden. Duitleli.ik is dat onder pastores en predikanten nog veel on-

bekendhcicl en hzrndelingsverlegenheicl bestaat Ínet betrekking tot ondersteLt-

ning van nlensen rnet een verstandelil'ke beperking, hun leefivereld, hun ouders

en ondersteuners. In de bijscholing voor predikanten r-an de Sarnen-op-\fee ker-

ken rvordt.jaarlijks een aanbocl geclaan onr in deze lee mten te voorzien.
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Gegeverr haar eigen opdracht is }ret echter rvel belangrijk dat kerken betrokken
blijve n blj de pastorale zors voor n)ensen mct een verstanclelijke beperking en
hun ourlers. Bovendien maken ervzrringen duidel!jk, dat de geloofsbelevingvan
mensen met een verstandelijke beperking ook betekenisvol kan zijr-r voor de ker-
ken en haar leden zelf. Het gaat er niet om dat mensen met een verstandelijke
beperking norden ,,ingelijfd" in lret dorninerencle traditioncle kerkrnodel, maar
dat erjtrist door de participatie van ntensen ntet een hantlicap kritische vragen
gesteld worden aan de geeroeide orngangsvormen en verhoudingen binnen de
rcligietrze tradities.ali

Orn het proces van integratie binnen de kerken te bevorderen, is als uitvloeisel
van een landelijk project van de gez:rmenlljke kerken onder het motto ,,Samen
geloven? - Gervoon doenl" een PlatÍbrm gevonncl waaritr zorvel vertegenwoordi-
gers lan de kerken als van orglrnisaties van zorg voor mensell met een verstitn-
delljke beperking, hun ouders en ondersteuners betrokken zijn. Doel is vooral
pl2l2rtselijke initiatieven te stimuleren en de integratie op de agenda van de ker-
kcn te horrclen.la

t 7. Geestelijke verzorging vanuit humanistische grondslagas

De laaste jaren hebben enkele raadslieden vanuit het Humanistisch Verbond
menscrl rnet een verstandelijke beperking die r,r,oonachtig zijn in intra- of senri-
nrtrrale voorzieningen als aandachtsgebiecl. Raadslicden zljn echter nergens in
clit iverkvelcl als lulltime geestelijk vcrzorger lerkzaam.

r8. Joodse geestelijke verzorginga6

Vanuit cle.ioodse traditie vindt geestelijke verzorging voor mense lt n)et een ver-
stanclelljke beperking ltlaats in en vanuit het Sinaïcentrum in Amersfoort. Hier
rvorcit zors verleend vanuit de jooclse visie. De dienst geestelijke verzorging
houdt zich vooral bezig met de viering van de sabbar en de joodse feesten. Zlj
verzorgt lessen en rvaakt erover dat de zorgr,'erlening in overeenstentrning is met
cie joodse ethiek (Hallachah). De rabbijn, die aan <iit centnrm verbonden is, is

ook beschikbaar voor anrbrilante zorg.4'

rg. Islamitische geestelljke verzorging

Met de toename van mensen met een islan.ritische achtergrorrd neemt ook het
aantal gebnrikers vzrn zorgvoorzieninsen toe die de islarn als godsdienst bel!j-
den. Binncn andere zorgsectoren is een bescheiden aantal islamitische geestelijk
verzorgers lverkzaam. Voor zover bekend is clit niet het geval in de zorg voor
rnensen met een verstandeliike beperking. Een toenemend aantal cliënten -
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vaak kinderen en.iongeren - maakt gebruik van bestaande voorzieningen; een

pJroot aantal lnensen met een verstandelijke hanclicap - vooral volwassetten -
u.oont echter rrog bij Íarnilie. Hun aantal is niet bekcnd, omdat zlj vaak niet op
wachtlijstcn geregistreerd staan. In bijzondere gevallen, zoals bij overlijden, is er

soms contact tussen de geestelijk verzorger van cle instelling en de imam van de

plaatselijke rnoskee.

Binnen zorginstellingen is crrel een toenemencle belangstelling te constatercn
voor de islarnitische visie op de mens met een verstandelljke beperking en de

specifieke zorg die een cliènt met een islarnitische aclltererond vraagt, maar ook
voor de speciÍieke problernen die rnet rle integratie in rle bestaandc voorzie nin-

gen gegeven zijn.as

C)mclat leven, crrlt.Lrur en religie bij islamitische Inensen nog €e n eenheid vor-

rnen, is het moeil!jk om binrten bestaatrde zorgvoorzienirtgerl ectt €{epast ant-

woord te vinden op hun specifieke zorÉl'raag.

Voor zover bekencl zijn er totnogtoe rveirrig alzonderlijke voorziertingen, ook op
het vlak van geestelijke verzorging, \our nrelrsen met eell islarnitiscl're achter-
grold.

zo. Protrlemen

Ten slol.te mogen enkele v:rn de belangrljkste problemen, waarvoor de geestelij-

ke verzorgine zich nu en in de nablje toekomst gesteld rveet, niet otrvermeld blii-
vCII.

Zij vragen om biizondere aanclacht, zorvel van zorgaanbieders, zorSryerzekeraars

als overhe icl.

- Er vinclt een omslag plaats in cle financiering van rle zorg voor mensen met

een verstandelljke beperking. De basis vormt de zorgbel.roefte, rvaarblj voor
elke clièrrt slechts díe deelprodr.rcten worden gefinancierd die blj zljn spe-

cifieke zorgvraas horen. Dat betekent niet alleen zorg, maar ook de finan-
ciering op maat. In een aantal gevnllen kunnen cliënten of hun belangen-
behartigers kiezen om de financiering van hun ondersteuningsbehoefte
min of meer zelf tc beheren in de vorm van een zogeheten persoonsge-
bonden buclget (PGB). Geestelijk verzorgine is niet aangemerkt als een aÈ

zonderlijk.,product", maar behoort tot de basiszorg of overheadkosten.
Hoewel Geestelijke \rerzorginÉ{ - voor zove r het de z4-urrrszorg betreft - in
de Krvaliteitswet een wettel!jke basis heeÍt gekregen, blljft het een punt van

aanrlacht en zorg troe cle nieuwe uitpJangsptrnten van financiering in cle

praktij k lvorden vertaald cloor cle afzon cle rl!j ke zorÉJaan bieders.4e

- Fmies van zorginstellingen en de daarmee vaak samenhangende schaalver-

€iroting houde n niet altijd gelijke tred Ínet een reële ve rhouding van het

aantal beschikbare geestelijk verzorgJers en het aantal cliënten. Zeker als

het cen frrsie betreft met een semi- of extramrtrale zorpl'oorzienitts, omdat
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zij vanuit de historie veelal niet met geestelijke verzorging bekend zijn.
Geestelljke verzorging is immers alleen in zogeheten z4-uurszorg onder-
deel van het zorgaanbod geweest. Dit criterium wordt ook in de huidige
Kwaliteiswet gehanteerd.
Deconcentratie en genormaliseerd wonen leiden soms tot het uitgangs-
punt dat cliënten die daaraan behoefte hebben voor hun geestelijke ver-

zorging op de plaatselljke geloofsgemeenschap zijn aangewezen. Hierblj
wordt voorbijgegaan aan het feit dat geestelijke verzorging meer inhoudt
dan een geloofsgemeenschap kan bieden en dat een geloofsgemeenschap

vaak ook niet geèquipeerd is voor de specifieke vraagstelling en benade-
ringswijzen van deze doelgroep. De communicatie op het gebied van zin-
geving is dermate ingewikkeld, dat mensen metverstandelijke beperkingen
op dat gebied extra gehandicapt zijn. Instrumenten van ,,normale" dage-
lijkse geestelijke verzorging zijn lang niet altijd bruikbaar of moeten wor-
den ,,vertaald"; dat geldt ook voor instrumenten van professionele geeste-

lljke verzorging. Bovendien gaat deze zienswljze van normalisatie ook voor-
bij aan het uitgangspunt dat geestelljke verzorging een integraal onderdeel
is van het totale ondersteuningsaanbod, waarblj de zorgondersteuners
zowel mede-uitvoerders als doelgroep van de geestelljke verzorging z!jn.
Wat hierboven gezegd is, geldt natuurlijk ook voor thuis- of zelfstandig wo-

nende mensen met een verstandelljke beperking, Als er plaaSeliik geen af-
spraken gemaakt zijn over transmurale zorgverlening of hiervoor de mens-
kracht ontbreekt, zijn ook zlj aangewezen op enkel ondersteuning door de

plaatselijke geloofsgemeenschap. Afgezien van het feit dat een grote groep
hiermee geen relatie zal onderhouden, hebben deze gemeenschappen of
de daaraan verbonden ambtsdragers vaak weinig ofgeen affiniteit en des-

kundigheid met betrekking tot de eigen aard, de vraagstelling en de speci-
fieke aanpak van deze doelgroep.
De integrale aanpak van geestelljke verzorging vraagt de nodige inzet en
aandacht van alle zorgondersteuners. Waar tot kwantitatieve beperkingen
in de zorg wordt besloten of waar van een toenemende werkdruk of taak-
verzwaring sprake is, kan dit kwaliteitsaspect van zorg onder grote druk
komen te staan.
De toename van de multiculturele samenstelling van zorgvragers in voor-
zieningen doet een groot beroep op de zorgondersteuners om zich te kun-
nen inleven in de situatie van mensen met een zeer verschillende achter-
grond en de speciÍieke benadering die dit kan vragen. ,,Goed behandelen
van deze mensen vraagt om een gedegen studie van cultuur en gods-
dienst."50 Gezien de eerder genoemde toename van werkdruk en taakver-
zwaring is het maar zeer de vraag wat hiervoor de reële mogelljkheden in
de praktljk zullen z!jn.
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vensverhaal en de irnplementatie e rvan in de zorwerlening uitvoerig be-
schreven; tevens rvorden er concrete werkmodellen aaneereikt.
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genomen om bepaalde gedragingen zo objectiel mogel!jk te kunnen be-
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7l Giclen,J. ( t 9ii5). Geclrag en zingeving. Gedrassgestoordheid. De sland uan

zahert. I.trecltÍ: \GRZ.
\roorbee lde n hiervzrn zijn oncler andere de Persoonl!jke Toekomstplan-
nins. Pe rsoonliik Plan (N'Ieare, Eindhoverr).
Klaprvljk, E.,( r993).
\\btnv. \\'. r'an de (i ggo). IIet leven gespeelcl.In:. Voorze| jrg. 3, nr. 4.
\/an c1c \\burv, ibicl.

Van Gernert, ibic1.

Deze kritische houding vormt onderdeel van de zogeheten ,,vrijplaats-Íirnc-
tie" r'an de geesteliik verzorger. Zie hiervoor ondcr nr. q Beroepsstanclaard
voor c1e Geestelijk verzorser in ZorginstelIing;en. Amersfoort, zooz.
\\brril.. \\. van cle (zooz). \'rijplaats en zore'r'isie. Trjdschtift Geestelijke unzor-
gzl?g, jrg. 5, nr r8.
Gielen,J. ( t gg t ). llet ,,Pirstorale" in de nvakzinnigclrzor€. Voonet, jrg. 4, nr. 4.
Er lvorclen verschillencle terrnen gebruikt voor wat eerder een zorgplan ge-

noenrd lertl en de laatste tijd oncler invloed van ontwikkelingen onder-
steunings- of begeleidir-rgsplan, persoonl!jk toekomstplan of iets dergelljks
rvorrlt genoemd. Hierin rvil men tot uitdnrkkilrg brengen clat cle participa-
tie e n eigen keuzen var] een mens met een verstandelijke beperking rncer
centraal staan Wij kiezen voor cle term ,,persoonlijk plan", omclat in deze
be naniing het individuele karakter het beste tot zijn recht komt.
Klaprvljk, ibi11.

Klaprvijk, ibid.
Klaprvijk, ibid.
Klaprvljk, ibicl.

Klapw!jk, ibid.
Meinirreer,H.(zooz). Zorgenmetzin.Ethischebeschouzttingenoaerzot'guoor

mensen met een uerstanrlelijke handicap. Arnsterdam: S\{P.

1r \'adcr»ccum Zorgtxrr\trstanrlelijl(ichandicapLcn augustus ?o().i

2l

24

1D

26

28



46oo-28 C,eestel!jke verzorsins

2g Meininger, ibicl.

go Rljksen, H. e.a. ( r ggg). De ziel uan het ue.rk. Aandacht uoot' kntensura,gen ua.n

cliënten uan. Sociaal, ]'edagogisclu Dien.sÍar.. Leende : Danron.
qr Klaprvljk, ibid.

32 Brongers, P. (zoor). \\'iekan. in mijn sclrcenen staan? Aandachtttoor b.uenstra-

gen ra.n. ouda's en ïa1l,arfte]'t uan tnensen met een aerstan.d.elilke handicap. Kan-
pen: Kok.

33 In cle landelijke notities uitgegeven voor de toenmalige Nederlandse Zie-

kenlruisraad Dienst Geestelijke terzoraing i,n orgartisat'ie en beleid, ( r 988) en ^hr.-

stellingsbeleid en de dien.st Geestelijke ue.norging ( t q88) is dit nog de algemene

tendens.

34 Hierin rvorden met. name de kerntaken err de daarbij behorende kwali-

teitseisen Lritgerverkt. Beroel>sstandaard voor de Geesteliik Verzorger in
Zorginstellingen. VGVZ-cahier 2, Amersloo rt, 2oo2.

3ó Behalve een beroepscode bevat clit onderdeel ook een klachtenstructuur
voor cliènten.

36 De Geestelijk Verzorger in Zorgirstellingen en de initiële Opleidingcn.
VGVZca hier r, Anrersfoort, r 9gg.

Z7 Een voorbeeld hien,an kan rnetr onder andele terugvirldetr binnen Phi-

ladelphia \borzieningen, rvelke in een groot aantal plaatsen met narrle

noonvoorzienin gen heeft.

38 Een voorbcelcl hien'an treft nren zran in de rvijk Oosterbocr in Meppel rvaar

e r ee n integrzrtiepro-iect totstandgekomett is van verstanclelljk geharrdicayl-

ten cn niet-gehandicapten.

Bg In Noorrl-Neder'land (Groningen) is een dergelijk centrtrt'n: het Provin-

ciaal Sterrnpunt voor I-er,ensvrage Ir in Tolbert; in Zeelancl is een dergelljk
centmm in onnr,ikkeli rrg.

Cfr. Brongers, P. (tggg). Geestelijke lerzorging iu de vorm van th'ee prG
vinciale steun punten. Tij d s c hiJt Geest el.ij ke Verzorging, y' g. 4, n r. 1 o.

40 IIet e-rnailaclres hien-an is: ntinrtsplus@r'ahoogrottps.com
Aannreklen via minusplus-subscribe@r'ahooerottps.com

4t Cupertino, katholiek centnrnr voor levensbeschotrwing en ethiek itI de

zorg voor rnensen flret een verstanclelijke handicap, brengt onder andere
een informatielrulletin uiL oncler de naam Cnpertino bu.lletin.. IIet adres:

Ltrl'benstraat 19, 521r BS den Bosch.

42 Hoving, A. ( r gg8) . Meedenken en nrcedoen? On,d.e.noeh naar d.e toekomst lun gees-

telijke uazor§ng aan tnensen met een. rersto.'nd,elijke handicap en de ltijdrage tan
christel.ilke gelooJsgemeenschappen. in. Piesland. BeeLsternvaag: 't Heechhout.

43 Nusseldeq 2oo2: p. 7().
/+4 FIet Platform is opgericht door c1e I-andelijke Raad van Kerken. Het secre-

tariaat is ondergebracht bij het Landelijk Dierrstencentrum van de Samen-

op-\\'eg kerken in Utrecht.

45 Manschot, H. (tggZ). Eern humanistische visie ol) zorg voor Iltenserl nlet

I r \h{lonc(unr Zorgrrrr» \trstenrlelijk Cehandicaptt-n aug{rstus 2Íx)q



46

47

48

49

5o

Geestelljke verzorging 46oo-z9

een verstandelijke handicap, Zinaollc zorgaerl,ening Amersfoort: Vereniging
's Heeren Loo.
Evers, R. ( r gSZ) . Waarde en zin van het leven van mensen met een verstan-
delljke handicap; een joodse visie. Zinaollc zorguerbning. Amersfoort: Ver-
eniging's Heeren Loo.
Elzas, H. ( r S87 ). De integratiegedachte binnen de Joodse zwakzin nigen-
zorg. In: J. Lausen (red). Joodse i.d,entiteit i.n d,e geestekjke ga.ondheidszorg-

Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Boom, M. v.d. (rgg7). Zinvan het leven van mensen met een verstandelljke
handicap, bezien vanuit de Islam. Zinuollezorguerl.enlng. Amersfooril Vereni-
ging's Heeren Loo.
Henstra, H. (zooz). Geestelijke verzorging en de markt. Tijd,schrifi C,eestekj-

ke aenorging, 5e jrg., nr. 25.

Klapwijk, ibid.

Literatuur

Oecsteliike uerzorging in relati.e tot onder:steunirtg ran m,ensen rnet een uerstandelijk.e beper

king
Borg, N,I.B. ter (2ooo). Wa.arom gee.stelijke wrzorgi,ng? Zingning en geestelijke wrzor-

ging h de moderne Maakchappil. Nijrnegen: Katholiek Studiecentrurn voor
Geestelijke Volksgezondheid.

N,Ieininger, H., Oosterhout, A. van, Peeters,J., Spit, Th., & \{ouw, \{I. van de
( t 996). Geestelijke verzoreing in voorzieningen voor mensen rtet een \:er-

standelljke handicap. In:J. L)oolaard (red), HandboehGeestelijke.uenorgingitr

zor§nstellingen Kampen: Kok. (Er rvordt gJerverkt aalt een gehcel herzirrre
versie.)

Nleininger, II.P., & Slofstra, E.E. ( r gg7). Geestel!.lke verzorging. In: G.H. van Ge-

mert e.a. Z-rn-g uoor men.sen met een uexta'ndelijke ltandicap. Assen: van Gorcunr.
Nusselder, I. (zooz). Hetzalons eenzorgzijn. Doctoraalscriptie. Assen (uitgare in

eigen beheer).

Gee,steltlke tnzorging en oud.en

Brotrgers, 1'. ( zoo r ) . I\rie ka.n in ntijn sclutenen staa,n? Aa'mlacht uoor leuensurogm rnn
ouders en 7'enlanten ron ncnsen n,et een 1)a'standelijke handica,p. Kampen: Kok.

Hoekstra, R. (zooz). Oneind,ig loyaaL Zoetenleer: Boekencentnrm.

Lannsbeschouzling en ethiek in rul.atie tot (de zorg uoor) mensen, ntet een, ilerstandeLijke be.-

pnking
Boe r, Tl'r. e.a. ( t gg7). Zinrolle zorguo'len.ing. Wat rnaakt zotgen uool' metsen tnet een,

wrstand,elijke handicap zinuol? Artersfoort: Verenieing 's Heeren Loo.
Meirrineer,H.(tggZ).....Alsuze(.Eentheologisch-ethi.sth,cstttdi,eaanzorgT)oot'ter-

standelijh gehandicapten, Amersfoort: Vereniging 's Fleeren Loo.

1r \idcrnccrr» Zor_grrxrrYersta»dclijk()ehandicaptcn augustus 2o()*



4600-9o Geestelijke verzorging

Meininger, IL(zooz). Zorgenmetzin.Ethisch,cbeschouutittgenoterdezorgttoormen-

s?n. N.et een w'standelijke lrandica.p. Arnsterdarn: S\{P.

Peters,A.(zoor). Zinbelarn,'-invnstaattTtanmensennteteenaerstandelijkehandi,
calt. Baarn: Nelissen.

Reinders,J. (r996). Wat'nietska,nuorden,steltniet.tuoor.Hetbestaa.nudnnrcnsenm.et

een ernstige uersta,n.d,eLijke handicap i.n het licht tan de hedendaagse gezondheids'

ethiek, een kri't,ische uiteenutting. Amersfoort: 's-Heeren Loo.
Reinders,J. (zooo). EthiekindezorguoormensenmeteenuastanfuLijkeh,andital.t.An-

sterdam/Meppel: Boom
Riiksen, H. ( r qqz ) . Op a.d,enr, kotnen. L«tensbeschotntelijhe begekiding ttan wrstandel)jk

gehandic apten. Best: Damon.
Rljksen,H.(zooz). Hetgntetertt,anltetzLterk.Aando.chtt,ooreÍhi.sth.etrage'n.binn.enlrct

aterk uan Sociaol Pedago§sche Die n.sten. Btrdel: Damon.
Rljkserr, IL e.a. (rggo) . Dezielt,an het u'erk. Aandachttoor leuenxtragenuan cliënten

ua.n d,e ,Sor/aal Pedlgo§sclte DietrsÍrn. Leenrle: Darrton.

Rottw- en tei.iesuenutking (an tnensen tnet een L)erst(intlel)1ke be.pnking

Bosclr. E. (rgg6). Dood. en stanen in he[ laten raït ttetscn tnet een 1'erstaixdekjke ha'n-

ditop. Baarn: Nelisse n.

Brorrgers, P (rq9z). Doodgaan hoort bij lrct knen. (vicleoproductie). Tblbert: Sittt-

maheerrlt.
Brtrning,.|. (zooo). Tot alles is uol,looitl. Entaringen aan d,e grcns tussen ktten en d,ood.

Deven ter: ZLrichlester/Open Ankh.
Maaskant, NI. e.a. (zooz ). Vercu.dning, denentie, rou,u en, urkcs. fuspectuol orngaan

tnet mensen met eett retstandelijke hand,iclp. Dwingeloo: Kavanah.

l\'Ieeuse n-v.d. Kerkhof, R., Bomrnel H. vatr, \{bun, \\'. van cle, & Maaskant, M.
(zoor ). Kun je uit de henrcl uallcn? Beletting ta,n de d,ood ett roua,uanterking door

mensett. rnet een urstanrlelijke handica,p. Utrecht: LKIJG.
Oosterlrcrut. À. ran (rqgg) . Dood.gaan... lne ziet d.at ertLlr?Dettrne: Oro.

Starrnans, \,Í. (r99r). Ot'er dood-gaan Serie \{akkelljk over moeilijk. Den Haag:

NBLC.

Rifurclen en s\ntbolen.

Brongers,P. (rOgtr). lleedoen.metlrctt,eir.aaluanGod. Baarn: Callenbach.

Frljns F. e.a. ( r q96) . Rituulzn. Rituelen in lrct dageltjks leuen tan mensen, in het bijzon-

der t,an m?nsen nrct een terstandelrjke handicap. Best: Damotr.

In.tegratie gel o o;t's genteen s c I t.ap en b eeldt o nnin g
IIoving, A. ( r gg8). Meed,enken, nrcedoen? Onderzoek naar de toekomst tan geestelijke

un zor$ng a,an, nrcnsen met een xersta,nd,elijke handicap en de bijdrage tta.n cltistelij-
ke ge la ofs genrcen s c h app e n in Ftie s land. Be etste rzwaaS:'t Fleech trout.

Mea' d,o.n ie durÀt (virleoprochrctie ). Tolbert: Sintrnzrheerdt.

Noort, A. varr ( zooo) . Samen liercn,? Oauoon doen. Am de deehrum,e aan ntensen met

.l | \-iríl(lnccum Zorgr'rxrr\trstandclijk()charrdicaptcn ailgusltls t(n):]



Geestellike verzolging 4600-31

een aertandelijke hand,icap in de eredienst ttan de gemeenle. Zoetermee r: lloe-
kencentrurn.

Projectgroep Samen geloven? Gervoon doen! (rgog) . Sign,alm (Í signal.ementen.
(hm'ttensen nrct een uerstandelijhe handica.p in de ker*en. Utrecht: Sowo ke rken.

ProjectgroepSarnengeloveniGervooudoenl (zooo).Watuindjijetua,n?Watisin
de kerk belangrijk uoor- mensen met een wrstandelijke handicap. Utrecht: Sorvo

kerken.
Sa»ten gelouen? Gattoott d.oen) (vídeoproductie). Tolbert: Sirrtrnaheerdt.

Latensuerlrulzn

BronSJersP.e.a. (tgg,1).Leren.suerhaa.lenkruensbescholtuin,gindezorguoordemens

nrct een ua.standelijke handicatt Urrecht: NZf /CEI-AZ, NVGz/AKO.
Habraken,.|. (zooo). Het Laensboek Buclel: Darnon.
Oosterhout, A. van, Spit, Ttr., & \{buw, \Àr. van cle ( t 9gG). Llensen rnet een terhaal,.

Een tta.rrutiefpa.storale benadering uan mensen ïnet een uusta,nd.eliike handicrlt.
Hoevelaken uitg. SGO.

Bela ng'ij he in Íeractie.ue inform.atieb'ron rten op intet net

- Voor algenrene en actuele informatie over (cle zorg voor) rne nsen rlet een
verstandelijke beperki ng: wwrv.zetu,eb.nI

- Gratis abonnernent op actuele inforntatie over (de zorg voor) mensell [let
een ve rstandelij ke beperki n g n ieurvsbrief@zettvcb. n I

- E-mailgroepen voor geest.elljk verzorgers in de zorg voor nteltsen nlet een
r. erstanclelijke be1 rerking: mirr usplus@yahoogroups.com

- \rerenisiuÉl voor Geestelljk verzorsers in Zorginstcllingen: u,'w'n.vglz.nl

,1 t \hdcmccurl Zorg loor\iersta»rlclljk Gchandir:apren allgustus 2()()3


