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Dezorgvragerbepaalt,onafhankelijkheid,vraaggestuurdezorg,zorgalspro.
duct.Hieroverhoorjesteedsvaker.Diebegrippenwordenookdikwiilsinéén
adem genoemd, Ze hebben dan ook iets met elkaar te maken' Ze duiden

erop dat we aÍscheid hebben genomen van een zorg die van bovenaÍ werd

bepaald'AfscheidVaneenzorgalseenheidsworst,waarbi!weinigoogwas
voor het individu, ziin wensen en zijn mogeliikheden' Er is sprake van eman-

cipatievanmenseBrneteenverstandelijkebeperking'Hunvraagisbepalend,
terwilthunontwikkelingenontplooiinghetuitganEspuntvormen.Dieveran-
deringpastookbijhetbeelddatdehuidigesamenlevingoverdemensheeft.
Als ideaal wordt glzien de mens, die zelfstandig, onafhankeliik en zelfred-

zaam is. De overheid sluit met haar beleid aan op dit beeld. ook ten aanzien

vanmensen,dieaÍhankelijkzijnvanzorgofondersteuninE'Deoverheiddoet
danookeensteedsgroterberoepopdeeigenverantwoordelijkheidvanhaar
burgers. Dat deze oratwikkeling bevrijdend is' zeker voor mensen met een

venstandelilkebeperking,isduideliik.Datneemtnietweg,datertochkantte-
keningen te Plaatsen zijn'

Hoe autonoom is de mens? afhankelijkheid niet wezenlijk bij het

Allereersteenkanttekeningbi|hethuidigemenszijn?Misschiendatweophetene
ideaalbeeld van de mens als onafhanke- moment minder afhankelijk van anderen

lijk, zelfstandig en zelfredzaam individu' zijn dan op het andere' malr.toch',,'.Met

De vraag is, of de mens wel zo zelÍstan- andere wo:.:den: is het beeld v1n'9"^ 

",dig is? ls hij in alle opzichten vrij om te onafhankelijk" *,"n1. "iut:":.Ytöl:?^ ^

beslissenoverzichzelf,overzijnleven?Klopthetwelmet.dewerkeliikheid?Doel
HoefthijgeenrekeningtehoudenmethetmensenookniettékoÉalszijaandat
anderen? Of hoort 'verbondenheid met ideaal moeten voldoen? Want dan Oiiltt er

anderen,nujuistbijhetmenszijn?HoortgeenruimtemeerVoordeielatiekanten



is er geen oog voor de zorgkant van het

bestaan. Dan raakt buiten beeld de zorg,

die nodig is om de samenleving bijeen te

houden en samenleven mogelijk te

maken. Mensen die voor anderen zorgen,

gratis, als vrijwilliger, als buurvrouw of

vriendin, bevorderen medemensetilkheid.

Zij vormen het cement van de samenle-

ving. Die zorg wordt niet verricht omdat

zij daartoe verplicht zijn,. rnaar omdat zii

zich direct verantwoordeliik voor anderen

voelen. Zij ervaren zin dsor ei te zljn 1v-99r

anderen. Kortoni 'mensen zijn van elkaar "
afhankelijk, ook in zorgopzicht. Dat is

maar goed ook; anders was er geen rela,; 
.

tie, geen samenleven mqgelilk .:. I , 1.

.. : ,,. ,. -.
Zorg zonder relatie?
Een tweede kanttekening: als de zorgvra'
ger verheven wordt tot maat en middel-
punt van de zor-9,,Y.e.ry-qqg! de 1o1W9rle-
,nèr als mens.,:Hèt.maakt daí niet,Íit -oJ.:. . 

,

Jan, Piet of ïuus ondersteuning biedt,

als het maar goed en effectief gebeurt.

De zorgvrager-wordt terecht bevestigd in

,ziih eigenheid dooi:oog te hebben voor

zijn betangen, wensen en belevingen,

maar de persoon van de zorgverlener

doet er eigenlijk niejt.toe. Die is te vervan-

gen door ieder ander, als hij maar doe! ,

wat er van hem verwacht wordt. Als het

om een technische handeling gaat, kan

dit heel goed. Maar er zijn veel andere

momenten waarop de zorgvrager verle-

gen zit om als persoon serieus genomen

te worden, waarin zijn eigen verhaal in

eigen woorden verteld wil worden. Of

waar hij over schroom of angst heen

wordt geholpen als hij de mens achter de

zorgverlener mag zien en zo ook zelf als

mens wordt gezien en niet als een geval.

ledereen die ooit zorgvrager - bii de huis-

arts, speciàlist, etc. - is geweest, weet

maar alte goed, hoe belangrijk het is om .

zorg als goed te eryaren. Maar ook voor

zorgverleners geldt, dat zli méér zijn dan

producenten van zorg. Het zijn mensen,

die beroepshalve met andere mensen

langdurig of kort in een zorgrelatie treden.

Juist daarom moeten zii zich ook als -

mensen kunnen laten zien. Als ook hun

belangen in het werk en hun belevingen

aan het werk een rol kunnen spelen in de

beroepsuitoefening, komt dit de kwaliteit

' Van'zorgen -hun arbeidsvreugde ten

goede. De zorgverlener vindt zin in het

zorgen voor en ondersteunen van de

ander. 'lets betekenen voor anderen'

' vormi vaak de motivatie om voor dit

,beroep te kiezen. Die motivatie om te

zorgen moet op een kritische manier

onderhouden,worden. Wat zorgverleners

het doètvolhouden, heeft vaak alles te
,,maken:mètde relationele kant van hun

1' werk- Voor hen is het van betekenis er te

kunnen zijn voor anderen, in belangrijke

mate datgene waardoor ziizelÍ zin ervaren

in de zorg.

De zorgvrager heeÍt'aan vrijheid gewon-

nen, maar is hij daarmee echt onafhanke-

lilk? Als 'aÍnemer van zorgproducten'

dreigt een relatie met zijn ondersteuners

teloor te gaan. Beiden kunnen een gemis

ei-varen: voor de zorgvrager zijn misschien

wel de gevraagde zorgproducten gele-

verd, maar hij bliift achter met essentiële

vragen. De zorgverlener heeft efficiënt en

adequaat het zorgproduct geleverd, maar

vraagt zich misschien af of dit de drijfueer

was om voor de zorg te kiezen.

Werner van de Wouw,

geesteliik verzorger
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