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werner van de wouw, pastor in Eckartdar te Eindhoven

-Het levensverhaal als dragende grond

De wiize waarop een levensverhaal praktisch kan functioneren is o.a. afhankelijk van
het feit binnen welke soort voor,ziening het levensverhaal wordt gemaakt.
Binnen internaten, G.V,T.'s, D.V.O.'s worden meestal begeleidingsplannen gemaakt.
Ook binnen kinderdagverbliiven en de scholen zal voor elk kind zeker een pedagogisch
plan gemaakt worden. Vanuit de S.P.D. maakt de maatschappelijk werkende ten
behoeve van zíjn cliënt meestal een sociaal rapport en vaak ook een anamnese. ln al
deze situaties kan het levensverhaal een belangrijk fundament zijn voor een individueel
plan.
De weg, die ik wil beschrijven is die, welke binnen een internaat gevolgd kan worden.
De rode draad daarvan lijkt mij echter ook toepasbaar voor andere voorzieningen.

Het maken van een levensver-
haal

De eerste fase bestaat eruit, dat
het levensverhaal gemaakt
wordt, door bv. de mentor. Dit is
al een heel proces op zich. Het
wordt er niet eenvoudiger op,
naarmate de bronnen moeilijker
op te sporen zijn of weínig
adequate informatie opleveren.
Dat is nog al eens het geval met
bewoners die tang in een instel-
ling verblijven.

De levensgeschiedenis is een
belangrijk onderdeel van het
levensverhaal. We zijn vooral
geïnteresseerd in de zingevende
en betekenisvolle personen,
dieren, dingen en gebeurtenis-
sen. ln zi.in of haar levenslijn
kunnen breukvlakken ontdekt
worden met soms grote gevol-
gen voor het individu. Bepaalde
levensfasen kunnen wellicht
gethematiseerd worden, zoals
een verhaal dat in hoofdstukjes
kan worden onderverdeeld. De
belangrijkste opdracht is echter
een lijn te ontdekken in het
levensverhaal: een zogeheten
Leitmotiv.

DA Ï I'AD IK AL,

Het reconstrueren van de levens-
geschiedenís kan o.a. door dos-
sieronderzoek en door gesprekken
met belangrijke anderen. Hiermee
bedoelen we mensen die in het
leven van de betrokkene van
grote betekenis zijn of waren.
Zowel bij het dossieronderzoek
als bij de interviews gaat het niet
zozeer om de feiten, maar vooral
om de betekenis die deze feiten

voor de betrokkene hebben.
Bij dossieronderzoek stuiten we
op de privacy-gevoeligheid van
het materiaal, ter bescherming
waarvan er ook wettelijke af_
spraken bestaan. Het is dan ook
van belang dat hierover met de
familie goede afspraken worden
gemaakt en dat ook duidelíjk
wordt bepaald wie tot welke
informatie toegang heeft.
Meestal heeft een mentor geen
toegang tot het voor dit doel
geschikte bronmateriaal. ln dat
geval kan worden afgesproken
dat bv. een staflid dat daaftoe
wél toegang heeft, dit gedeelte
van het onderzoek doet en dat
de uitwerking door de mentor
geschiedt onder supervísie van
het aangewezen staflid.

Het inlevingsverhaal
Ook het huidige (be)leven van de
verstandeli.ik gehandicapte is
voor het levensverhaat van be-
lang. Een maníer om dit eníger-
mate op het spoor;í te komen is
b.v. het inlevingsverhaal. Hier-
mee bedoelen we, dat de schrij-
ver van het levensverhaal zich zo
goed mogeti,ik probeen in te le-
ven in het leven van betrokkene.



L

JAARGANG4-NUMMER4
9

Vanuit zijn/haar positie beschrijft
deze hoe hijlzij zichzelf, zijn/haar
omgeving ziet en beleeft, wat
daarin voor hem/haar wezenlijk
van belang is, wat hem of haar
een veilig gevoel geeft en waar
hij I zij gr enzen ervaa rt.
Hierbij is het van belang, dat de
schrijver zoveel mogelijk zijn
eigen referentiekader "buiten
spel" zet en zo bewust mogelijk
vanuit de positie van de verstan-
delijk gehandícapte vertrekt.
Vanzelfsprekend is dit geen
gemakkelijke opgave. Je pro-
beert het zo goed als mogelijk.
De ervaring heeft ondertussen
echter wel geleerd, dat er soms
hele nieuwe perspectieven zicht-
baar worden, als het referentie-
p.unt bewust wordt verlegd naar
de persoon van de verstandelijk
gehandicapte. Dat geldt ook voor
degenen, die de betrokkene al
lang kennen.

Flet is belangrijk dat dit "inle-
vingsverhaal" wordt gedeeld met
een zo groot mogelijke groep
mensen, die de betrokkene goed
kennen. Een gezamenlijk gedeeld
inlevingsverhaal heeft natuurlijk
een grotere "trefzekerheid" dan
wat dooÍ een enkeling is be-
schreven.
Het verdient aanbeveling dat
zo'n inlevingsverhaat wordt
gemaakt aan de hand van een -

voor íeder - herkenbare situatie,
waarbij verschillende items of
vragen zo wel de breedte kunnen
inperken als enige diepgang
kunnen garanderen.

Ook analyse van bv. een korte
video-opname van de betrokke-
ne, waarbij aan de hand van
enkele richtvragen eenzelfde
soort inlevingsverhaal wordt
geschreven door wederom meer-
dere personen, blijkt een bruikba-
re bron te zijn.

Het draait om wie het gaat

De levensgeschiedenis en het
gezamenli.ik gedeelde inlevings-
verhaal kunnen samen de basís
vormen voor een conceptlevens-
verhaal. "Concept", omdat het
wederom van groot belang is, dat
déze versie zo breed mogelijk
wordt besproken én gedeeld.
Onmisbaar hierbij zijn in ieder
geval de directe begeleiders,
behandelaars en de directe fami-
lie. Belangrijk is ook dat de maat-
schappelijk werkende en de pas-
tor aan dit gesprek deelnemen.
De definitieve versie van het
levensverhaal zou eigenlijk min-
stens impliciet de kernvraag
moeten kunnen beantwoorden:
Wat ís zingevend omdat bepaalde
zingevingsbronnen natuurlijk ook
kunnen zijn weggevallen.

Een gezamenlijk gedeeld levens-
verhaal verschaft alle betrokke-
nen in de zorglbegeleiding een
gezamenlijk referentiepunt, dat
niet ligt bij eigen beroepsopvattin-
gen of visies, maar bij degene
waar het nu eigenlijk allemaal om
draait: de verstandelijk gehandi-
capte.

Van levensverhaal naar begelei-
dingsplan

Naast het levensverhaal is er
meestal nog sprake van verslag-
legging op medisch, pedagogísch
en psychologisch vlak. Deze is
meestal meer "objectíef" van
aard.
Hiermee bedoelen we niet, dat zij
in tegenstelling tot het levens-
verhaal een meer getrouw beeld
van de werkelijkheid zou geven.
lmmers, dan kun je onmiddellijk
de vraag stellen: welke werkelijk-
heid en van wie? We bedoelen
hiermee echter, dat in tegenstel-
ling tot het levensverhaal niet
wordt uitgegaan van de verstan-
delijk gehandicapte als subject.
Maar vanuit de wetenschappelijke
visie die hoon bij de disciptine die

een verslag maakt, wordt de
'persoon" bezien vanuit een
bepaalde hoek, een specifieke
benadering als voorwerp van
studie, van diagnose. Bepaalde
kenmerken die behoren bij een
bepaalde standaardisering krijgen
een bepaald label. Kortom, de
verstandelijk gehandicapte wordt
- we bedoelen dit niet zo on-
vriendelijk als het klinkt - bezien
als "object" van studie en dia-
gnose.
ln de verslaglegging van de ver-
schillende "objectiverende" disci-
plines is vaak de formulering van
de vraag al door het antwoord
bepaald. Bv. de medicus dia-
gnostiseert vanuit de hem beken-
de kaders, die een (eventueel)
antwoord al impliceren.
Het levensverhaal daarentegen is
veel meer open, onbevangen,
omdat het niet beschreven wordt
in voorafgegeven kaders en
beelden. Dat maakt, dat het
levensverhaal ook een ander-
sooftige vraagstelling kan ople-
veren dan die vanuit weten-
schappelijk oogpunt.
ls deze laatste vraagstelling veel
meer specifiek en gedetailleerd
van aard, die vanuit het levens-
verhaal kan meer fundamenteel
zijn, omdat die vraagstelling het
hele wezen van de persoon kan
raken. Hij staat of valt er ats het
ware mee.
Dat maakt, dat de vraagsteiling
die voonkomt uit het levensver-
haal in principe altijd voorrang
heeft op de vraagstellingen die
de verslaglegging oproepen. Het
begeleidingsplan zal vervolgens
een geïntegreerd antwoord moe-
ten zien te geven op beide vra-
gen, dat wil zeggen van levens-
verhaal én verslaglegging samen.
Die vragen kunnen divers zijn,
van een andere orde, misschien
wel elkaar uitsluiten, haaks op
elkaar staan. Dat kan dan ook
voor de (mogelijke) antwoorden
gelden. Maar uíteindelijk zal er
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na zorgvuldige afweging door

alle betrokkenen één geïnte-

greerd antwoord moeten komen

in de vorm van een begeleidings-

plan.

Specifieke vragen zullen altijd in

gesprek moeten worden ge-

bracht met de meer fundamente-

le vraag uit het levensverhaal.

Een voorbeeld:

Als vanuit medisch standPUnt

voor een verstandelijk gehandi-

capte wordt geadviseerd hem

orthopedisch schoeisel aan te

laten meten , maar vanuit het

levensverhaal duideliik is ge-

worden, dat betrokkene erg veel

moeite heeft zíjn grenzen (handi-

cap) te aanvaarden en dat dit

voortdurend zijn welbevinden

negatíef beïnvloedt, kan in dat
geval besloten worden, dat het

'algemene welbevinden" voor-

rang heeft op wat medisch wen-

selijk is, door voorlopig niet tot
de aanschaf van dat soort

schoeisel over te gaan, omdat dit

de betrokkene nog meer met zi.in

beperkingen conf ronteert.

Voortgang

Het begeleidingsplan zal op afge-

sproken momenten moeten wor-

den geëvalueerd en zonodig

bijgesteld. Die bijstelling kan o.a.

afhankelijk zijn van wezenlíjke

veranderingen in het levensver-

haal: het levensverhaal wordt
natuurlijk "verder geschreven",

omdat het leven verder gaat. Bij

belangrijke momenten in het
leven van of in de zorg voor de

verstandelijk gehandicapte zal

men dienen te bezien in hoeverre

dit gevolgen heeft voor het wel-

bevinden van betrokkene en dus
voor zijn begeleidingsplan. Hierbi.i

valt te denken aan bv. verlies-

situaties zoals het wegvallen van
belangrijke anderen (familie,

lotgenoten, begeleiding), wegval-
len van een vertrouwde omge-
ving (t.g.v. verhuizing, overplaat-
sing, overgang), wegvallen van

lichameliike enlof geestelijk func-

ties, taken, werk e.d.

Voorwaarden

De hierboven beschreven wijze

van werken veronderstelt het een

en ander:
- De betrokken zorgverleners en

ook familie zullen het eens

moeten zijn over de visie die

aan deze manier van denken en

werken ten grondslag ligt. Te

denken valt aan de mens- en

zorgvisie. De mens wordt hierin

toch gezien als een totaliteit,

als een zinzoekend en zinbele-

vend subiect.

De zorg dient er in deze visie

op gerícht te zijn deze "totali'

teit" oftewel de gehele mens te

behoeden. Het welbevinden

van de mens wordt juist be-

paald door de vraag of hij zín in

zijn leven beleeft. De zorgvraag

dient iuist dót als uitgangsPunt

van zorg te nemen.
- Een en ander betekent, dat het

referentiepunt van denken en

handelen ècht bij de verstande-

lijk gehandicapte komt te lig'
gen. De praktijk leert, dat dit

uitgangspunt gemakkeliiker

wordt beleden dan gedaan.

Vanzelfsprekend valt niet te

ontkennen dat er ook andere

referentiepunten zijn, bv. vanuit

bepaalde wetenschappelijke

kaders. Toch dienen die niet

vanzelfsprekend in de zorg het

primaat te hebben.

- Wil men op één lijn komen wat

betreft mens- en zorgvisie, dan

veronderstelt dit een intensief

gesprek met elkaar. Dat vraagt

om ruimte en veiligheid om

eigen - eventueel afwijkende -

standpunten ter sprake te kun-

nen brengen. Het vraagt gaan-

deweg het proces ook om een

klimaat om elkaar vrijeliik te
kunnen blijven bevragen op

uitgangspunten en dergeliike,

zonder dat dít als bedreigend

wordt ervaren. Vaak betekent

dat voor een instelling, dat die

cultuur niet vanzelfsprekend

aanwezig is, maar moet worden

ontwikkeld.
- Omdat de 'rode draad" in het

levensverhaal de zingevings-

vraag is, moeten we weten

waarover we het hebben en

wat we daaronder precies

verstaan. Om een babylonische

spraakverwarring te voorko-

men dient er overeenstemming

te bestaan wat we onder de

verschillende begrippen ver-

staan. "Zingeving" en'Levens-
verhaal" kunnen maar al te
gemakkelijk verworden tot
containerbegrippen voor alles

waar we geen raad mee we-

ten.
Zingeving heeft wel met alles

te maken, maar niet alles is

zingeving.
- Het hele gebied van zingeving

vraagt niet alleen om kennis

van zaken, maar ook om een

bepaald soort gevoeligheid

(" Fingerspitzengefrihl" ) die niet

altijd vanzelfsprekend aanwe-

zig is; ook niet bij zorgverle-

ners.

De aanwezigheid van die ge-

voeligheid zal dienen te wor-

den getoetst (bij sollicitatiege-
sprekken, evaluatiegesprekken

rond het functioneren, intervi-

sie) en moeten worden aange-

scherpt (door middel van bij-

scholing, training, werkbespre-

king).
- Ten slotte vraagt de daadwer-

kelijke en levensvatbare (dat

wil zeggen werkbare) ínpassing

van het levensverhaal in het

zorgplan ook om structuur.
zodat mensen weten wat de

plaats ervan is, welke ver-

wachtingen er zijn bij bepaalde

functies. Als deze structuur
ontbreekt, loopt men het risi-

co, dat de inbreng en plaats

van het levensverhaal in het
totaal van de zorg teveel ver-

bonden blijft met bepaalde

mensen of functies en dus
nooit de dragende grond van

de zorg kan worden.


