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GOD EN DE MENS: een verhaal apart ?!

De context van de studiedag

Binnen het geheel van zorgverlening neemt de zorg voor de mens met een
verstandelijke handicap een specifieke plaats in.

ln tegenstelling tot andere takken van de gezondheidszorg stelt de mens met

een verstandelijke handicap veelal geen acute vraag naar geestelijke vetzoÍ-
ging.
Bovendien dreigt door ontwikkelingen in de zorg (met name schaalverkleining
en stelselherziening) de geestelijke verzorging steeds verder van de directe
zorg af te komen staan, op gevaar af dat zij in de marge wordt geplaatst.

Gelen de eigen levenssfeer van de mens met een verstandelijke handicap
wordt de vraag naar geestelijke verzorging weliswaar vaak niet door henzelf
persoonlijk gesteld, maar ís er wel.
Het is de vraag naar iemand die waakt over de humaniteit van de zorg, over
de betekenis van het eigen levensverhaal.
ln het formuleren van zijn zorgvraag is de mens met een verstandelijke
handicap in belangrijke mate afhankelijk van wat anderen voor hem/haar
(plaatsvervan gend) bedenken.
Kwaliteit van zorg betekent in dit geval ook, dat er aandacht is voor de

'uiteindelijkheidsvragen'in het levensverhaal van deze mens. Die aandacht
zal concreet moeten worden gemaakt in o.a. zorgplannen.

De studiedag wil een concrete uitwerking geven aan de wijze waarop vanuit
geestelijke vezorging die kwaliteitsbijdrage gestalte kan krijgen.

De context van het thema

Het behoort tot de eigsn kwaliteit van de geestelijke vezorger, dat hij of zij

bezig is met verhalen. Dat geldt in een pastorale relatie zowel voor het
particuliere verhaal van de mens die hij ontmoet, alsook voor de Grote
Verhalen van de mensheid; in de joods-christelijke traditie met name het

Verhaal van God en de msns.



Geestelijke verzorgers willen en kunnen het verhaal van deze mens niet
anders verstaan dan betrokken op en aÍhankelijk van het Verhaal van God
en de mens. Het behoort tot hun overtuiging, dat de eigenheid van een mens
pas in deze contextverstaan en behoed kan worden.
Wie als geestelijke vezorger hiervoor gevoelig is en zich hierin bekwaamt,
kan een Íundamentele bijdrage leveren aan de kwaliteit en de humaniteit van
de zorg.

De inhoud van de studiedag

ln Z.O.-Brabant zijn een drietal collega's al enige tijd bezig met ondezoek
en met het voorbereiden van een publikatie in boekvorm over dit thema. Zij
worden daarin ondersteund door een aantal wetenschappers.
Vanuit hun gezamenlijke speurtocht zullen in het ochtendgedeelte van de
studiedag de volgende thema's besproken worden:

Dr. A. Gerritsen zal vanuit een godsdienst-psychologischeinvalshoek inzicht
geven in onze mogelijkheden om als geestelijk verzorger particuliere levens-
verhalen beter te leren verstaan in hun relatie tot de Grote Verhalen.
Vanuit pastoraal-theologischeoptiek zal Dr. W. Claessensons laten len hoe
het bijbelse verhaal kan oplichten in het particuliere levensverhaal van
mensen en aangeven welke waarde dat'heeft voor het verstaan van de
eigenheid van deze mens.
Vanuit de praktijk zullen een aantal collega's aangeven hoe dat in de praktijk

werkzaam kan zijn.

ln het middaggedeelte zal concreet gewerkt worden met het 'instrumen-
tarium', dat 's ochtends is aangereikt. Bovendien zal de vraag besproken
worden hoe je datgene waar je als geestelijk verzorger voor staat, kunt
verankeren binnen de structuur van je zorginstelling. Knelpunten kunnen aan
de orde komen en enkele modellen zullen worden aangereikt.



lnschrijving

lnschrijving staat open voor geestelijk verzorgers in zorginstellingen voor
mensen met een verstandelijke handicap, alsmede voor theologie-studenten.

De kosten zullen Í 75,- bedragen (inclusieÍ de lunch).

Begin september ontvangl U het programma en een definitieve uitnodiging,
waama U zich aan kunt melden.

contacladres:
W.v.d.Wouw, Eckartdal,
Nuenenseweg 1

563.1 KB Eindhoven
tel:040-432014


