
LEVENSVERHAAL EN ZORGPRAKTIJK
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Hoe kijken zorgverleners eigenlijk naar

zorgvragers? Dat was het thema van de

vierde Willem van den Bergh-meeting die

op 12 juni 1998 in De Hartenberg te Ede

gehouden werd. De meeting was getiteld:

het 'levensverhaal' in de zorg voor mensen

met een verstandelijke handicap.

ln vraaggerichte zorg staat de persoon van

de zorgvrager en diens eigenheid in het

centrum van de aandacht van de zorg-
verlener. 0m hun werk zo goed mogelrlk te
kunnen doen, moeten zorgverleners zich een

goed beeld vormen van de aan hen toever-
trouwde zorgvragers. I\4eestal gebeurt deze

beeldvorming aan de hand van gestandaar-

diseerde onderzoeksinstrumenten (observatie

en diagnostiek).0p basis daarvan worden
begeleidingsdoelen geÍormuleerd en wordt
een plan gemaakt om deze doelen te reali-

seren (zorgplan). Ook de evaluatie gebeurt
steeds meer door middel van methoden die

kwalrtert uitdrukken in aantallen en maten. ln

dit proces wordt de zorgvrager sterk object-
verend benaderd.

ln kringen van zorgverleners is altijd oog
geweest voor de beperkingen van deze
objectiverende benadering. Een mens is meer
dan wat je over hem in diagnoses, getallen oÍ
theoretische modellen kunt uitdrukken. A s 1e

dit 'meer rn beeld wilt krijgen en vruchtbaar
wilt maken voor het handelen van zarg-
verleners, laten de meeste bestaande
methoden van diagnostiek, behandeling en

begeleiding 1e in de steek" Daarin is

nauwelijks aandacht voor de existentiële
vragen die een rol spelen in het Ieven van

zorgvragers. Tegelijk wijzen psychiaters in

onze sector erop dat verwaarlozing van deze
vragen nu juist een belangrijke factor is in het

ontstaan van psychische problematiek.

Vandaar dat er de Iaatste jaren een groeiende

aandacht is ontstaan voor het belang van het
'levensverhaal van de zorgvrager. 1n het
proces van reconstrueren van het levens-
verhaal van de zorgvrager komt de verstande-
lijk gehandrcapte naar voren te mtdden van

degenen die voor hem of haar van betekenis
zijn. Hoe de betrokkene ztchzelÍ ziet wordt
mede bepaald door het beeld dat deze

betekenisvolle anderen voor hem of haar

hebben. De mogelrlkheden van de mens (met

3e- .?na:::) ',',,orden door deze relaties
racra. - s C::raktijk van zorgverlening op
ee- re's: re eest rvordt geschoeid, dan
',', l':l la ::Terrang tusSen zelÍbeeld en

:i: - . :' i= :- -:'-ZO\re Van de ZOfgVfagef

e s ,.' r: r:'g .=..rer-een belangrijk

--.-,- --:-. -.: -. = É'g- -9,

iet drs. J.J.M. Gielen,
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pie. De vraag is, of in deze

Drs. W. van de Wouw, geestelijk verzorger in

Eckartdal en mede-auteur van het boek
Mensen met een verhaal, betoogde dat de
gezamenlijke reconstructie van een levens-
verhaal van groot belang is voor de geestelijk
verzorger. Een geestelijk verzorger behandelt
niet, maar is gericht op datgene wat het leven
van deze concrete mens zinvol kan maken en
perspectief kan geven. Het levensverhaal is

een zingevingsverhaal, waarin de zorgvrager



verschiJnt als een lotgenoot. Het rs niet alleen
voor geestelijk verzorgers, maar voor alle
zorgverleners van groot belang zich als
zodanig ten opzichte van de zorgvrager te
kunnen beleven. Van de Wouw schetste een
aantal voorwaarden die noodzakelijk zijn om
dergelljke relaties tussen zorgvragers en
zorgverleners tot stand te brengen en te
cnderhouden.
Dr. H.P. Meininger, wetenschappelijk
medewerker aan de Willem van den Bergh-
leerstoel, maakte duidelijk dat een kijken naar
de ander langs de weg van het,levensverhaal,
uitgaat van een ander mensbeeld dan het
gangbare. Het gaat niet zomaar om een
andere methode, het gaat om een andere
opvatting van de verhouding tussen
zotgurager en zorgverlener. De ethische
waarde en kracht van het beluisteren van
levensverhalen ligt daarin, dat levensverhalen
een aansporing kunnen zijn om op een nieuwe
manier naar jezelt te kijken. Tenslotte liet
Meininger zien dat er zowel op theoretisch als
op praktisch vlak nog veel werk verzet moet
worden om helder te krijgen wat precies de
praktische betekenis is van levensverhalen
van z0rgvragers.

De inbreng van de ongeveer 50 deelnemers
toonde aan dat het proces van reconstrueren
van levensverhalen herkend werd als een
belangrijke bijdrage aan een houding van
respect voor de zorgvrager. Dat respect reikt
verder dan het inventariseren van'behoeÍten,
of 'wensen en het tegemoetkomen daaraan.
Tegelilk vraagt het van de zorgverlener een
houdlng van openheid. Openheid voor dimen-
sies, zowel in het eigen leven als in dat van de
zorgvrager, die in een sterk gerationaliseerde
en gefragmentariseerde zorgverlening vaak
worden veronachtzaamd. Het is juist op dit
punt dat een levensbeschouwelijk geinspi-
reerde zorgverlening zich zou kunnen
ondersc hei den.
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Jeanine Boset e.a., zonder brit kan tk niet zien. Gedichten maken met verstandelijk
gehandicapten. De stier, Nilmegen 1999. ISBN go ro4r519 4. prrjs I 15, excr.
porto.

zonder bril kan ik niet zien is een handleiding voor het maken van gedichten met
verstandelijk gehandicapten. Het boekje is gemaakt aan de hand vàn een aantar
proeflessen gedichten maken' met cliënten van de stichtrng AGO dagverblijven.
De publicatie maakt deel urt van een landeillke wedst'jd gedichten maken, dre op
25 augustus is begonnen en duurt tot 1 november 199g.
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Gedichten maken met verstandelijk
gehandicapten

gister naar mijn vader geweest
hij ging me ophalen met de fiets
koffie gedronken
en toen gewandeld

praten

over alles

Dyana

Voor informatie en deelname aan de wedstrijd kunt u bellen met de Stichting AGO,
de heer Berry Holtslag, teleÍoon 020-690 94 gl.
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