
Ouders en
ztngevlng

ln het najaar werd in Vught een studiedag
gehouden voor ouders van kinderen met het Rett-
syndroom. Het Rett-syndroom is een ernstige
neurologische stoornis die alleen voorkomt bii
meisjes. Het syndroom wordt ongeveer een half
jaar na de geboorte van het meisje duidelijk met als
gevolg een 'knik' in de ontwikkeling en een blij-
vende en zeer ernstige achterstand.

Op deze studiedag sprak Werner van der Wouw,
pastor van Eckartdal, een woon- en leefgemeenschap
van geestelijk gehandicapten in Eindhoven, over het
thema 'Zingeving bi1 ouders'. We geven hierbij een
korte samenvatting van zijn lezing.

Zingeven is een activiteit waarmee alle mensen, ook
mensen met een verstandelijke handicap, op de een
oÍ andere wijze vanaf hun geboorte bezig zijn. Het is
het al of niet bewust ontdekken van waarden, die bete-
kenis geven aan ons leven en het 'de moeite waard'
maken. Als het leven zijn gewone gangetje gaat,

houden we ons meestal niet zo nadrukkelijk met
zingeving bezig. Bij ingrijpende gebeurtenissen dringt
de vraag naar de zin en de betekenis van dat alles zich
echter vaak zo krachtig op, dat je er niet meer omheen
kunt. Dat geldt niet alleen voor ouders, die geconÍron-
teerdworden meteen handicapvan hun kind, maardat
geldt evenzo voor mensen met een verstandelijke
handicap zelÍ, als bij hen bijvoorbeeld belangrijke
zingevingsbronnen wegvallen. Zij uiten gevoelens
van onbegrip en pijn in hun gedrag, dat door de impli-
ciete verwijzing betekenisvol wordt.

Mensen met een verstandelijke handicap hebben dus
anderen nodig om te inierpreteren watvoor hen zinge-
vend is in hun bestaan.

Voorbeeld

Wernervan derWouwgaf in hetvervolg van zijn lezing
de parallel aan tussen het leven van meisjes met het
Rett-syndroom en hun levensvragen en dat van hun
ouders. Als illustratie daarvan beschrijven we hier het
proces rond de zogenoemde'knik' in de ontwikkeling,
het moment, waarop groei en perspectief omslaan in
achteruitgang en wanhoop.
Belangrilk bij het onderkennen van levensvragen is
inleving in de persoon. Naarmate je die ander beter
kent en meer nabij bent, zul je ook de zingevingsmo-
menten achter het gedrag beter als zodanig
herkennen. Wat gebeurt er nu bij een meisje met het
Rett-syndroom op het moment van de ommekeer in

de ontwikkeling?

'Plotseling lijkt alles.weggevallen: wie ik was, wat ik
kende en wat ik geleerd heb. Mijn wereld, die eerst
veilig was, is een chaos geworden. Wat ik hoor, zie en
meemaak was eerst vertrouwd, zelfs spannend voor
mij en daagde mij uit om nog meer te ontdekken. Maar
alles is nu vreemd geworden; ik begrijp niets meer en
dat maakt me angstig. Zelfs degenen die mij het meest
nabij waren, kan ik niet meer bereiken. Mijn angst is
grenzeloos, ik raak erin verstrikt en er is niemand die
mij kan troosten. Er zit niets anders op dan dat ik me
terug trek in mijn eigen kleine binnenwereld. Maar ook
daar voel ik me niet thuis: wat gebeurt er toch met mijn
lichaam? Het eerste en het enige, waarmee ik zo
vertrouwd was, is iets vreemds geworden. lk begijp
niets meer van mÍjn lichaam en ik kan er niets meer
mee doen. Het is een vreemd lijf geworden, waarop ik
geen grip meer heb. Alles verwart mij en maakt mij
angstig...'

De ouders

Voor de ouders betekent die verandering ook een knik
in hun eigen bestaan. Een knik in deverwachtingen die
ze koesterden en in de dromen, die ze met elkaar
deelden. De zingevingscrisis van het kind is ook die
van de ouders geworden. Ook zij worden geconfron-
teerd met wanhoop en verwarring, met angst en onze-
kerheid. De onveiligheid van het kind is een afspiege-
Iing van de onveiligheid die de ouders bij die
verschrikkelijke ontdekking omgeeÍt. Ztj zoeken in
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diezelfde chaos naar houvast en begrip. Hun eigen
kind is een vreemde geworden, onherkenbaar, een
ander persoon, zo lijkt het wel. Dit verlies verwerken,
dit zoeken naar een nieuwe ordening, naar een nieuw
perspectief is het zoeken naar zingevrng. En met het
kind zoeken de ouders naar grip op het bestaan en
zien ze na een moeilijke periode weer iets van dat
eerste licht terugkomen. Ze worden weer op elkaar
gericht, een aarzelend contact is mogelijk...

De groepsleiding

Aan het einde van zijn lezing geeÍt Werner van der
Wouw aan, dat het belangrijk is om het levensverhaal
van de persoon onderdeel te laten zijn van het zorg-
plan, zodat die individuele en essentiële inÍormatie
over de mens zelf kan worden meegenomen in het
levensverhaal, dat van dag tot dag wordt geschreven.
Niet alleen door groepsleiding, die -zoals Werner van
der Wouw zegt- door de discontinuiteit het symbool is
van georganiseerde ontrouw, maar ook en vooral door
ouders en familie, die de vaste vertolkers kunnen zijn
van hun verstandelijk gehandicapt familielid. Dat wil
niet zeggen, dat groepsleiding deze taak terzijde kan
leggen. lntegendeel: in de zorg zal structureel ruimte
gemaakt dienen te worden voor zingevingsvragen.
Verantwoordelijke beleidmakers zullen hiervoor de
condities moeten scheppen.

Mensen die geinteresseerd zijn in de volledige lezing
kunnen contact opnemen met Werner van de Wouw,
Eckartdal, Postbus 90053-5600 PE Eindhoven.
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