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rnreiding voor het p.r.0 d.d. 12 februarí 1996, udenhout Vincentius

ZINGEVII.IG EN ZORGPLANNEN (drs. W.v.d. Wouw, pastor Eckartdal)

1. Ars ik Uw agenda zie voor.vandaag en de onlangs gehouden enquëte,dan mag ik daaruit concluderen, i"i n"i ànderwerp tzorgplannen!
:ï"Ïrff: grote prioriteit heef,i -ó.Ii"ride 

qerdl uoo""ilËnise voor-
rk zou fuet U wirlen nadenken over een belangrijk kwaliteitsaspect m.b.tdie individuere torgptaÀnen. Hoewer *iin-inreiding is aangekondigd alsrrevensbeschouwing in ."rutie tot i".öpru^^en, zou ikzeli riever wirrenspreken over rzingevingr.

2, Zingeving, wat is dat?
redere mens probeert zin te geven of te vinden in ziin leven. waaraan jedat bereeft is voor iedereen verschirrend.,?i" zin kun je vinden in jereratie, in je kinderen, ;e werk ;;-j;";';bbies, 3" o"rtiJrrijke inzet,je geroof. -om maar rns'een paar voorbeelden té no"ràn.---outg"ne waarje zin aan beleeft, veraÀdert in de 100p van je reven.De rviize waarop en waaraan ie zin b"r;;ii n"p"iit-ïn"oàrunq.ijke mate ofie ie getukkig, tevreden voelt. Normaaf-d;ni<;" ouur"iiËatro over na, tenzijer iets ingriÍpends in je reven g"b;;;;: Jà r""riust;e-werk of je gezondheid,'n relatÍe. Dan pu'n"ik Je wat'À;;-;;;""i" *uu.a *aÀ. Zo,n verr.ies kan
;:ll;"ï:ekenen '?dat je dà zin niet meer )i"t.itten,, dat er een crisis
ons we]bev' -inden.is in grote mate afhankelijk van het feit of we aan vol-doende aspecten in ons i"u"À .iÀ"rur^Ën^Jnat"nu^ é; 

-ui;-J" 
w"grarren àfer weer andere voor in de plaats kr;;; [o,n"n.zo'n zingevingscrisis kan zich uiten in ii"namerijke of psychische krachtenmaar ze ziin een symptoom van iets runaameÀterers, i"i" iul n"t eiqen bestajnraakt.

2' Hoe drukt zinqeving zich uit bii mensen met een verstanderijke handicap?lvat ik heb gezegd geldt uoof^u11"^mensenr 
lok als ze toevarrig een verstande-'lijke handicap nèonón. rocÀ rs er een verschÍI.Deze mensen zurren in miÀ of meerde;" ;;;;'moeite hebben om zerf aan te gevenwat voor hen zingevend is in hun i;;;^;-;; wat zij verloren hebben aan zinArs ze dat niet-ót niet goào kunn"n.uiràn ze aangewezen zijn op anderen,die dat zien' rk zeg meË-opzet.rzien', want in vàel gevarien zullen we aan-gewezen zijn-op wat zij in hun gedragingón ivertellenr.

En daar begint het grote 
"i.ióo.. }v;a ;ii ziàn interpreteren we vanuit onszerf.rk zeg wel- eens: ieàer van ons.heeft iiin-"ig"n brir op, waarmee hij naar anderenkiikt' een gekleurde bril' Die is nepaàÏ;;;o. onze eigen opvattingen, waarden,normen' opvoeding' door alres wat 

-we meegemaakt n"nÀ"i-"n"5oo. onze opleiding.Daarom bestaat uÍÍi;o net gevaar, dat wat we menen te zien bij een ander meerover onszelf zegt dan ovei een ander.we prakken er sner een etikette op: iemand is rastig, gedragsgestoord, gedragtoont autistische. trekken, iemand'vrià;; Jandacht, pasi zich moeirijk aan.
Ilï:;";:it§lo"Íio:l.j::i.:etrerrende--zou-zijn o"'uluug iJ-,t"ueni wat iemand
Daarvoor zijn er iwee dingeÀ nooOzakelijk:- ?"t je iemand beter leËrt kennen- En dat je jezelf beter leert kennen.
Met iemand beter leren kennenr.bedoer Ík, dat je niet alleen weet wat voor r0Íemand heeft en hoe iemand sociaal-emotióneàr Ëun *oroàn-iig"r"naard en welkevaardigheden iemand heeft. Zeker is aat-va^-n"iu^gl";;;; àui ."g. nog nietsover het feit of iemand gerukkÍg ir. ["nn"n o"t"r.Ëít À"r. J"i ;" op zoek qaatnaar datgene waar iemand zin aaÀ bereeft of vroeger beleefd heeft. En water gebeurd kan zijn, dat iemand die zin u""ro""n is geraakt.Die vraag te steiren it .àr."r noodzakeriik ais iemanà i; ;;; crisis is geraakt.Dan kun je met een aan zekerheid g";;;;il" iaarschijnrijkheid zeggen, dat eriets wezenliiks gebeurd is met ziin zingeving. Maar iat "ir 

"r"n noodzakerijk



als er
Immers
lukkig
dan ook

:::^:::ï?1:l,.ll::: ?l^ 9: hand.is en arres qladjes verloopt.
:::^::'3:::t?111:?," :':, gericht .o.;-i; ;;;rË;;^;";i;";;:t:::1",T:": ilgryidy:"| bepaatd wordt. Goede zors berekent.::g^li" :?l'lyi. bij de v"aus van déze-;;;;.-ó;; moet je

fl"-T:l'. I:nl:n,, wit,je wetËn wat ziji vraas i;, ;ïi' j;';"ï";"*ji.
f1i Í:"f_n'er, b1Í bevina[. rn àut ""rr.i ,;;;; ;;; #Ë #"ffi#".Zicht op wat in zij^ leven zingevend is, is dan een vereiste.
wii zeÍden, dat ook noodzakelÍjk is, dat je jezelf ars zorgverrenerbeter leert kennen. Daar neeit een mens"met een verstandélijke handicaprecht op' Immers er dient altijd een uitzuivering plaats te vindentussen wat ik a1s zorgverfener.meen wat goed Ís"en wat voor degeneop wie die zorg gericht is goed is. Dat iraagt om een kritisch nadenkenover mezelf en mijn bedoelingen. Dat is niet eenvoudiq, dat kan vaakalfeen samen met anderen, waar men efkaar kritisch bóvraagd.Bovendien mag met alle snelle wisselingen van personeel zorg nietafhangen van wat deze toevallige mentoi meent clat goede zorg isDat vraagt om gezamenlijke goedó reflectie.

3. Levensverhaar als uitdrukking van wie ik ben en wat ik vrdag
Ik zei reeds goede zorg vraagt erom, dat we iemand kennen. I,liet alleenop het vlak wat meetbaar is. Iemandszingevinq is daarbij-uun 

"r."ntieelbetang. lvaar iemand daarover niet kan vórtellen, zu1len anderen daarvande vertolkers moeten zijn op basis van wat ze zien, hebben meeqemaakt,wat ze weten.
Een goed middel daartoe is iemanó levensverhaal. Daarmee bedoelen weeen beschrijving van al datqene wat in het reven van een bewoner zin-qevend of misschien juisb zinontnemend is en is geweest. Daarbij kunje denken aan bepaarde relaties met mensen, aan bezigheden, maar ookeen qebeurtenisserl die ingrijpend zijn qeweest. Daarbij kun je ook denkenaan de specifieke manier waarop iemanà in zijn geuraq over ,zichzelfvertelt'of aan de dingen die hii altijd meesjouwt, die ,heilig,voor
hem ziin, de handeLingen die hii altijd doet. Ook dat arles onthult ietsover wat beranqrijk voor hem is. Je kunt ook denken aan de beelden,die iemand over zichzelf heeft, een perspectief -ook al is het inonze ogen niet reeël- 41 die dingen vertellen iets over de belevingenvan deze persoon, Zijn verlanqen, zÍn angst, zijn idealen.Zorn levensverhaal levert een beeld op *uu, het nu bii deze mens om gaat,waar hij naar streeft, op zoek naar is, wat hem staande houdt, doet over-leven. Een rode draad.
Juist die bronnen van zingeving en die rode draad zijn wezenlijk om iemandte kennen' 0m te weten wat iemànd gelukkig maakt of zijn welzijn juist inde weg zit.
Zoars gezegd zullen het veelal anderen zijn, die de vertolkers zijn vanzo'n levensverhaar" Mensen die hem goed Ëennen én r";;;;-;ie ook enigeafstand ktrnnen nemen van hun eigen ópvattingen. Veelal zullen begelei-ders en ouders of familieleden iam"n die vertolkers rol vervulren.

4. Levensverhaal in relatie tot het zorgplan

Een zorgplan is bedoeld om beter in te kunnen spelen op de individuelezorgvragen van een bewoner (c1iënt). Dan moet je weten wat die vragenzijn. Die vragen worden niet arleen bepaard dooi ,rut à.tÀà*pedagogen,groepsreiding en andere deskundiqen vinclen dat goed is. DÍ; vragendienen ook voort te komen uit datgene wat een bàwoner zèlf aanqeeft,t-tit wat hij zelf laat zien wat ziin welbevinden verqroot. Daarvooris het noodzakelijk dat we een bewoner kennen, ook m.b.t" wat vocrhem zingevend is.
AIs pastor vind ik het belangrijk die eigenheid van een bewoner tekennen en ervoor op te komen. Maar ik vlnd het even berinfrijk dieinzichten met anderen te delen en daarvoor bondgenoten te-zoeken.Ik merk, dat waar dàt gebeurt er fundamentele vérandering"À krnn"n
plaatsvinden in het kijken én omgaan met bewoners.



-l-

Zelfs a1 meent men iemand al heel lang te kennen, dan noq kan een levens-verhaal de ogen openen. Men snapt betér waarom iemand.iË;,;uiri r;-0"_-draaqt of daar bang van Ís, waarom die bepaalde aanpak nu juist geen pers*pectief biedt.
Een levensverhaal helpt zorgverleners én familie om meer vanuit een bewonerte denken, dan over -en dus vanuit jezelf.
Bii een kwatitatief goed zorgplan zal dus op een of andere manier de zingeving,het levensverhaal van een bewoner een rol moeten spelen.
Mijn ervaring is, dat mn. begeleiding tegelijk zal moeten leren om meer vanuitde ogen van de bewoner te kijken. Dat vràagt oefening. We zeggen wel dat wehet doen,maar het gebeurt niet altijd
Dat dit een belangriik kwaliteitscriterium is voor een zorgplan is gelukkigniet a1leen míin opvatting. Ik citeer hiervoor uit een lezing van de Inspecteur
il O" zorg voor verstandelijk qehandicapten : 1 )
'rEen wezenlijk onderdeel van hèt zorgplan voor de verstandelijk gehandicaptezaI toch zijn, dat aansluiting gezocht wordt met zijn identitËitl Naast allerleidiagnostische beeldvorming is het levensverhaal hiervoor een onmisbare bron.1n dit levensverhaal dient de godsdienstiq-culturele achtergrond een plaatste hebben, omdat het mede bepaalt wie dezè mens is. Bij het iormuleren vande zorgvraaq za1 een belangrijke paragraaf moeten handó1en over de inschattinghoe de betreffende persoon op het gebied van zingeving, levens- en geloofs-vragen in de wereld staat. Bij het formuleren van een concreet hulpaànbodza1 moeten worden aangesloten bij de achtergrond van de verstandelijk qehandicapte.
De Inspectie noemt de beantwoo"ding van leiens- en geloofsvragen een belangrijkcriterium voor zorgkwaliteit. 'rAls bij hulpverleningiplannen 

"í .o.gu"rlenings-handelen niet uitdrukketi'ik plaats zou zijn voor dii iroofdaspect vdn zorgis het goeci mis. Deze kwaliteitstoets wordt en za1 blijven worden gelegdvan de GIGV". Een tweede toets die door de Inspectie ii aangegeven Ís deconcrete vertaling van het zorqplan in het dagelijks 1even, íIí*"r., mooiewoorden garanderen noq geen goede zorg."
Daarbii noemt de Inspectie een aantal voorwaarden, waaraan begeleiders dienente voldoen:
Een open en onbevooroordeelde houding en bereidheid om zich in het eÍgen levenzingevings- en qeloofsvragen te stellen.
Respect en een goede bejegening in de zin, datgeacht achtergrond of geloof en de bereidheicl
verdÍepen 

"
Een iuiste mentaliteit: dow.Z" de morete plicht om zin te geven aan het bestaanvan de verstandelijke gehandicapte en de moed om te blijven ioeken naar dezingeving van juist degenen die moeirijk begereÍdbaar ii3n.
Tevens de bereidheid om de uitgesprokén ,"nr- en levenivisie van de instellÍngte onderschrijven en ermee te werken.

'tAls in het zorgpran de revens- en geloofsvragen aan de orde komen is eengoede basÍs gelegd voor verantwoordó integraló zorg'r, aldus de Inspecteur.

Zorgvisie en ondersteuning van de werkers
Uit het bovengenoemde mag duiderijk zijn, dat een goede onderbouwing vanhet zorgpl-an m.b.!:_. de zingeving van een individl niet op zichielf staat.Deze is onlosmakeliik verboÀoen Àet de zorgvisie binnen een voorziening ende wijze waarop die concreet wordt uitgeweikt, Ze ivordt pas vlees en bloeddoor een bepaalde houding en attitude van de werkers. Dat heeft onmiddellijkconsequentÍes voor bv.het aannamebeleid, bijscholing, teamcoaching en functie-evaluatiegesprekken. Want waar niet gewerki wordt àun 

"n niet gelet wordtop deze houding bfijft het alleen ieti moois op papier

Taak van ouders en familie in deze
Ik heb maar een beperkt zicht op het gegeven hoe in de verschillende zorg-instellingen zingeving, of meer speciiiàt< het levensverhaal- een rol speeltbij de zorgplannen. Ik weet wet dat er landelijk een ontwÍkkeling gaande is.rk denk daarbij niet alreen aan studiedagen, maar ook aan publióaties:Bv' 'vanuit de Nzf en NVG (Levensverhaai en levensbeschouwing Ín de zorgvoor de mens met een verstandelijke handicap,')

rnen openstaat voor iedereenr oR_
om zi,ch door stuciie claarin te
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rkzelf ben met een tweetal col1ega,s bezig met een boek over dit thema,wat binnenkort moet-verschiinen. Èinnen oni" inrtellinqen heeft het eenredelijk tot goede plaats gók""g"n binnen het zorgpran, wordt er ook aanbijscholing qedaan op dat iluk 
"n worcien ouders en familieleden betrokken.uit iullie enquéte bliikt, dat het proces van zorgplannen maken in een kwartvan het aantal. al is afgerond! voor de helft bezig is.rn een derqeliike situatie zouden oudersl'u*itÍeleàen kritische vragen kunnenstellen' indien zii van mening ziin, dat aan àe eiqenneid van hun familielid

il.:;:"Í:rsplan 
te weinis aaÀdacht is besteÀJ. Dàt qeldt Àor uoo" evatuatie*

'ivaar de invoering nog moet plaatsvinden zouden Ouder- en familievereniginqenhierop zeker allórt Érnn"n .En.
Ook waar de'skundigheidstraining"n of andere vormen van scholing in ouderparti-cipatie plaatsvinden zou dit aspect zeker dienen te worden meegenomen.l4aar ik besef dat je van individuele ouA""i/iumilieleden misschien te veelvraagt om dergerijke fundamentere kritische noi"n te plaatsen.Omdat het uitàruËt"liJt ;;;; Àelangriik" r.*àrii"itsaspecten gaat, die onmidder-lijk samenhangen met een visie liqi juist Ài;; een belanqrijke inhoudelijke taakvoor bestuurders om instellinqen hiórop te bevragen.Schroom niet om in deze inhoudeliike discusrià u ie laten biistaan door deskundigen,de eert aangewezene kan de geestélijk verzor!àr z;jn van de instelling.u moet zich bedenken, oat r,ier sprake is vaÀ een gezamenlijk belang: nl. op tekomen voor de eigenheid uun-r* familielid. oaÀ is het qoed dat u bondgenoten zoekt.Ik vind het een onacceptabele zaak (.ouir'n[-""n kwart-van de cndervraagden blijkt)dat over de inhoud van het zorgpran g""n ou".leg of inspraak met de Fam.vere^igingis geweest' U bent toch de vert'rlkeri ni: rii.i"È uun rret nerang van uw familieliden daarop is toch dat zorgplan gericht.

Afs 1u it ing
voor een qoed kwaritatief zorgplan is nodig dat we de eigenheid van een bewonerkennenr ook in zinqevinqsopziànt. Bewoners Àebben hiervooi veelal vertolkers n,diqDe familie bij uitsiek xun à"." roJ- r'ervullen. Een levenrue.huàr kan i.n dit opzichteen Lrelangriike biicJraqe leveren om het inriividuele werzijn te hev,rdere^.Een goed omgaan met dit kwaliteitsaspect ouÀ ro.q vraaqt ook om een duidelijkezorgvÍsie en houdinq van het personeel" ze zaÀ onlosmakelijk met elkaar verbonden"Familievereniqinqen zouden ziln sterk moeten maken om dezË twJi.tertsaspecten tebewaken' Het is rretangrijk dat zii hiervoo" Àonàqenoten zoeken. Geestelijk verzorgerszouden die taak kt:nn*rr vervulren, orooi-.ii"*"^i"tfde belang voorstaan.Deskundiqheidsbevordering op dit'"i";";";''nlï"^g"i;k kunnen zijn, omdat de kwaliteitvan zorg hÍermee in het geding is.
Afsluitend zotr ik nog willen zeggen, dat een begeleidilgsoroep revensbeschouwi^c;vanuit het ROZ Z'0'*Brabant een-Èrochure uun ÀÀt ontwikÉeÍ"n i, om familie hand-vaten te geven a1s zij met een zorgvoorzienÍng over een zorqplan in gesprek gaan.Mogelijk kan dat voor uw organisatie betekeriis heLrberi,

1) Klapwiik' Drs' E', BeantwoordÍng van levens- en geroofsvragen ars criteriumvan zorgkwaliteit. rn: Aandacht voor léven.- *^-öàïoofsu"aq"n.Verslaqboek van symposium, Groningàn, philaa"iír.iJ-voorzieninqen 
1993

Overiqe I iteratuur:
%

Wouw, drs. W.v.d., Geestelijke verzorginq. In: Vademecum Zorg voor verstandelijk
wie kijkt a1s ik, ""f:ï:;'lï35l:X;r]rrïr"rrË;i,,3i.;""i::::ilài",""r.vrasenvan [ense! met verstandelijke handicap. phiÍaderpnia i.;.Levensverhaal e^ levensbeschouwing^il 

9" .zorg voor de mens met een verstande*lijke handicap. CELAZ (NZfi en AK6 (NVG), Utràcht 199+Kwartaalblad VOORZET (SGO, postbus 20, Hoevelaken)r mn. jrg 4, nr.4: levensverhaal.Videoproduktie rLevensve.Éur"ni, 
',Job, Joachim àn wim,,, öpó uinJnou"n/De Kempen


