
THEMA

KWALiTEIT: NIET TELLEN, MAAR VERTELLENl
Hoe omgaan met zingevingsvragen?

1. Het levensverhaal als uitdrukking van levenskwaliteit

1. 1. Hoe ik mijn leven ervaar, daarover kan ik alleen vertellen

Als gesproken wordt over kwaliteit, ook in de context van zorgverlening, heeft men doorgaans
alleen die aspecten op het oog, die meetbaar en dus kwantificeerbaar zi.in. Als het echter gaat
om de vraag hoe iemand zijn leven;.2Íjn,-levenskwaliteit, ervaart is dit nauwelijks. meetbaar
d.m.v. kwantificeerbare modellen. lmmers hoe iemand zijn leven beleeft is per definitie
subjectief. Daarover kan men alleen vertellen.
Deze bildrage zal dan ook gaan over de narratieve benadering van het begrip kwaliteit, in het
bijzonder over het levensverhaal als uitdrukking van beleefde levenskwaliteít.
ln de context van zorg aan mensen met een verstandelijke handicap dient de term'vertellen'
ruim te worden opgevat. Dat maakt het tegelijk problematisch. Veel mensen met een
verstandelijke handicap zijn immers niet of nauwelijks in staat zich verbaal uit te drukken. Ze
zijn vaak alleen in staat om hun ervaringen omtrent zichzelf en hun omgeving en de wijze
waarop zij in het leven staan op non-verbale wijze uit te drukken, vooral in hun gedrag. Maar
ook deze gedragsuitdrukkingen, soms subtiel, maar ook heftig, soms ook bizar en weinig
invoelbaar, zijn niet zonder betekenis of zin.
Dat brengt ons bij het tweede problematische aspect, nl. het verstaan.
Waar het al moeilijk is een geschreven tekst of een gesproken woord goed te verstaan, wordt
dat nog moeilijker met gedragsuitingen. Verstaan is interpreteren, uitleggen. "De praktijk van
de zorgverlening bestaat fundamenteel in een uitleggen van de manier waarop de zorgvrager
aan ons verschijnt".2 We komen hier bij het begrip 'herrneneutiek' en in bijzonder bij de
'hermeneutische ccrnpetentie' 3. Daaro'ler straks meer.

1. 2. Waarover vertel ik?

Wai is nu belangrijk om te vertellen, om duidelijk te maken hoe ik mij leven ervaar? ln de lijn
van wat wij reeds stelden, zouden wi.i die vraag ook anders kunnen formuleren: Waar moeten
wij - zörgverleners- naar luisteren om zicht te krijgen op wie de ander is en hoe hij zijn leven
ervaart?

Het is mijn ervaring als geestelijk verzorger, dat er van cliënten vaak veel bekend is en zelfs op
schriÍt gesteld van datgene wat meetbaar en objectiveerbaar ïs, maar niets of althans weinig -

en zeker niet systematisch- over hoe iemand zijn leven ervaart, waaraan hij dat ervaart en
waaruit dat blijkt; welke belangrijke veranderingen in de loop van zijn leven zijn opgetreden;
wat de rode draad is in zijn bestaan, van waaruit hij leeft? Daarover wordt wél verteld, maar
vaak pas als iemand gestorven is.

Dat leidt niei alleen tot nieuwe inzichien over die persoon, maar ook over de relatie die
naastbetrokkenen met hem hebben gehad en post-mortem vaak tot de pijnlijke bewustwording,
dat die inzichten bij leven tot een andere houding, een andere benadering, een andere
handelwijze zouden hebben geleid. Voor mij was dit mede aanleiding om samen met twee
collega's een'methode'te ontwikkelen voor het schrijven van een levensverhaal. Het woord
'methode' is eigenlijk niet juist, omdat dit de schijn zou kunnen wekken, dat het om een
'techniek' gaat. Zeker, het is van belang dat de totstandkoming van het levensverhaal metho-
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disch gebeurt, maar van nog wezenlijker belang is de houding van waaruit dit gebeurt en de
relationele context waarin dit kan plaatsvinden. Daarover. zo dadelijk meer.

Bij het levensverhaal ziin eigenlijk drie lijnen van belang: de historie (wat heeft mij gemaakt tot
wat ik nu ben?), de actuele beleving en de toekomst (het perspectief, hoe ik wil woiden, wat ik
nog wil realiseren).
Daarbij zijn twee aspecten van fundamenteel belang:
a) het levensverhaal is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de eigen wijze van zinbeleving van
de ander. Dat is de 'bril' waarmee we naar het levensverhaal kijken.
b) het schrijven van het levensverhaal heeft als doel het eigen gezichtspunt van de cliënt zo
goed als mogelijk te expliciteren.

Waar mogelijk zal betrokkene zelf ziin verhaal vertellen, waar dit niet of maar ten dele mogelijk
is, zal dit gebeuren of worden aangevuld met informatie door naastbetrokkenen. ln beide
gevallen zijn methodische interviews de wegen waarlangs het 'historische levensverhaal' tot
stand wordt gebracht. De aandacht is daarbij vooral gericht op belangrijke gebeurtenissen, die
als scharnierpunten hebben gewerkt in het leven van betrokkene. Daarnaàst de relaties die
zingevend zijn (geweest) en het eigen handelen. ln bezigheden, maar ook in gedragingen,
rituelen e.d. drukt zich irnmers de eigenheid van de persoon uit. Hierbij is vanzelflpret<énj de
eigen achtergrond van waaruit de persoon is opgegroeid en gevormd van groot belang: het
opvoedingsklimaat, de cultuur en de levensbeschouwelijke context.
Een tweede belangrijke bron voor m.n. het actuele gedeelte van het levensverhaal vormt het
zogeheten 'inlevingsverhaal'. Een aantal personen die met betrokkene in een directe relatie
staan (bv. familieleden, verzorgenden) schrijven vanuit het perspectief van de cliënt op
systematiscbe wijze een verhaal waarin o.a. leidende vragen zijn: Hoe beleef ik de mensen om
me heen en mijn omgeving? Hoe is mijn zelfbeeld? Wat maakt mij angstig, gelukkig, verdrietig
e.d.? Hoe houd ik mij staande in het leven? Hoe denk ik dat anderen naai mij fijken? Wat ziji
mijn drijfveren, mijn toekomstbeeld? Hoe ervaar ik mijn verleden? En wat overstijgt mij?
Vervolgens worden deze inlevingsverhalen met elkaar besproken met als doel, àat het inter.
subjectieve karakter van het gesprek een belangrijke zeef zal vormen voor de subjectiviteit van
de verschillende interpretaties en dat zo een beeld kan ontstaan van de eigenheid van de
persoon vanuit zijn eigen gezichtspunt. Juist contrasterende interpretaties kunnen immers
aanleiding zijn, om het subjectieve karakter van de eigen interpretatie bewust te worden en
zoveel als mogelijk te elimineren.
Het intersubjectief besproken inlevingsverhaal tegen de achtergrond van het historisch
levensverhaal leidt tot het inzicht wat voor betrokkene uiteindelijk zingevend is (geweest), op
basis waarvan- een rode draad oftewel een omvattend Leitmotiv te ontdekken valt in het
bestaan van de ander. Dit inzicht geeft ook een indicatie voor het beleefde perspectief voor
betrokkene. Juist waar onvoldoende zin wordt beleefd of de wens om nieuwe zin te 'vinden'
duidelijk wordt, kunnen mogelijk condities worden geformuleerd om vindplaatsen voor nieuwe
zin te ontdekken.
Het levensverhaal vormt aldus tot stand gekomen een belangrijk vertrekpunt voor het zorgverle-
nend handelen: immers als bekend is wie de cliënt is en vooral wat voor hem zingevend is, zal
het zorgaanbod en de wijze van omgang door zorgverleners daarop beter kunnen worden
afgestemd. Zorgvragen die aldus vanuit het perspectief van het subject worden geformuleerd
zullen niet alleen van een andere orde (kunnen) zijn, dan die vanuit het peispectief van
zorgverleners; het kan zelÍs betekenen dat zij met elkaar in tegenspraak zijn. lmmers het door
de cliënt beleefde welbevinden hoeÍt niet altijd te sporen met wat zorgverleners voor hem
wenselijk oÍ noodzakelijk vinden. Hoewel het levensverhaal een fundamenteel referentiekader
biedt voor te veríenen zorg, betekent dit nog niet dat er onmiddellijk handelingsvoorschriften
uit te distilleren vallen. Een uitwerking van het eigen gezichtspunt van de verstandelijk
gehandicapte op de praktijk en moraal van het zorgverlenend handelen vraagt eerder om een
gezamenlijke gerichtheid en een bepaalde grondhouding van zorgverleners.

Pastorale Nieuwsbrief nr. i10 september2000
l9



THEMA

De ethicus Meininger, die een grondige studie heeft gemaakt van deze narratief-
hermeneutische benadering en daarvoor een warm pleitbezorger is geworden. geeft als
kritische kanttekening 'dat de zeef van intersubjectiviteit weliswaar een beter en gerijpter
oordeel geeft dan een technisch-instrumentele benadering, maar dat dit oordeel ook trekken
draagt van een vooroordeel, omdat lijkt dat alle betekenis van gedrag voor anderen herkenbaar
is.a

Natuurlijk zijn het vooral die aspecten die herkenbaar zijn voor anderen, die in het
levensverhaal centrale aandacht krijgen, maar dat betekent nog niet, dat alles in het gedrag
herkenbaar, laat staan invoelbaar is voor anderen. lmmers ieder mens is uiteindelijk een
geheim, dat respect verdiend. De houding en de relatie die wij van zorgverleners
veronderstellen implrceren juist dat respect.

1.3. Vertellen vraagt om verstaan

Het vertellen van het levensverhaal loopt altijd via de ander. ln het levensverhaa[ vertel ik hoe
mijn veihouding is tot anderen en tot de dingen en daardoor onthul wie ik ben en wat voor mij
zingevend is. En degene aan wie ik vertel, zal op zijn beurt vertellen wie hij is, al is het maar
over zijn verhouding tot mij.
Maar vertellen vraagt van de ander ook om te verstaan. En dat is precies wat ik beoog door
mijrr levensverhaal te vertellen: verstaan te worden. En verstaan is interpreteren, uitleggen;
juist daarop is zorgverlening fundamenteel gericht: uitleggen van de manier waarop de cliënt
aan ons verschijnt. We hopen daarmee de eigenheid van de ander in beeld te krijgen. Want
juist die eigenheid vormt het referentiekader voor al ons handelen. We stelden reeds, dat het
een hachelijke onderneming is, omdat het verhaal niet zelden non-verbaal verteld wordt en het
interpretandum vaak weinig mogelijkheden heeft de interpreet te corrigeren.
Reinders en Meininger spreken in dit verband over de hermeneutische competentie. De kunde
dat aanleiding kan zijn om met andere ogen te gaan kijken naar onze werkelijkheid en dat
bovendien aanleiding kan zijn voor een nieuwe manier van handelen. De hermeneutische
competentie richt zich op het kennen van de ander als unieke en concrete eigenheid en
impliceert een gerichtheid op de subjectiviteit van de hulpvrager in het hulpverleningsproces
Personen zijn in hun visie gekenmerkt door eigenheid en gemeenschap. Eigenheid komt tot
stand door deelname aan de gemeenschap, dus in relatie tot anderen. Zorgverlening wordt
dan het creëren van vormen van gemeenschap waarin personen in hun eigenheid aan elkaar
kunnen verschijnen. Dit vraagt van zorgverleners een specifieke vaardigheid om de ander in
zijn eigenheid te kunnen zien. Meininger noemt deze vaardigheid hermeneutische
competentie, die gebaseerd is op een proces van vertrouwdheid. Hij noemt een vijftal aspecten
die kenmerkend zijn als gerichtheid op gemeenschap in eigenheid:s
- besef van betrokkenheid
- - beieÍ van noodzaak van een breed scala aan perspectieven
- kritische besef van projecties in perspectieven
- - besef van de morele kanten van het interpreteren
- - beseÍ van levensbeschouwelijke vooronderstellingen
De hermeneutische opdracht bestaat erin deze perspectieven en vooronderstellingen te
expliciteren en met elkaar te confronteren, om zodoende het eigen perspectieÍ te verruimen.
De bovengeschetste methode waarbij naastbetrokkenen met elkaar vanuit het perspectief van
de cliënt hun inlevingsverhalen bespreken als bijdrage aan zijn levensverhaal om zodoende zijn
eigenheid en de daarin besloten zingeving te ontdekken, vormt een praktische vertaalslag van
het begrip hermeneutische competentie. Het gaat om goed interpreteren, dat bestaat uit het
kritisch omgaan met de eigen vooronderstellingen en het toetsen daarvan in confrontatie met
andere gezichtspunten. De zorgverlener-als interpreet-moet de eigenheid van de zorgvrager-
het interpretandum-ontdekken in interactie met interpretaties van anderen (Íamilie, andere
zorgverleners) door een goede houding aan te nemen en methodologisch goed te werk te gaan.
Al luisterend, kijkend en vertellend proberen we de ander te verstaan en vooral begrip te krijgen
voor wie hij is. Maar wie iemand is staat nooit los van wie hij voor mij is, voor jou is.
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Het verstaan van de ander en van mijzelf zijn ten nauwste met elkaar verbonden. lk vertel
daarmee mijn verstaan komen tot stand in dialoog met de ander, in de ontmoeting dus.

1.4. Verstaan binnen de ontmoeting

Het is een algemeen menselijke ervaring, dat voor het vertellen van een levensverhaal intimiteit
een noodzakelijke voorwaarde is. lk kan alleen vertellen over wie ik ben en wat voor mij zin en
betekenis heeft in de context van een werkelijke ontmoeting, een relatie. Die is er nooit van
zelfsprekend, die moet groeien. Het vraagt om vertrouwen en vertrouwdheid, maar ook om
wederkerigheid en dialoog. Dat is ook binnen zorgrelaties niet anders.
Er heeft op dit punt een boeiende discussie plaatsgevonden tussen de hermeneuticus
Widdershoven en Meininger 6, waarbij de eerste een aantal tekorten en tegenstellingen meent
te constateren in het model van hermeneutische competentie en als aliernatief èadamers
dialogische hermeneutiek bepleit. Het voert in dit bestek té ver om hier inhoudelijk diep op in
te gaan, toch zou ik vanuitrnijn praktijkervaring er iets over willen zeggen. ln het model van de
hermeneutische competentie zou té zeer de nadruk liggen op de inOividuele vaardigheden van
de interpreet, op het verbreden van perspectieven vanuit een besef van bepeiktheid, op
zelfreflectie dus. Verbreding van het eigen gezichtspunt gebeurt via confrontatie met de
perspectieven van andere zorgverleners. De dialogische hermeneutiek legt het hoofdaccent op
het proces, op de dialoog waarin de rol van beiden Íundamenteel is en gezocht wordt naar
gezamenlijklrcid. Een versmelting van het perspectief van zorgverlenei en zorgvrager is
daarvan het resultaat.
M.i. is de hermeneutische competentie niet op de eerste plaats een zaak van individuele
vaardigheden alleen'hoe belangrijk en noodzakelijk ook. Zeker, vraagt dat van de zorgverlener
wél een bepaalde attitude, een openheid die ontmoeting mogelijk maakt. lk wil zo dadelijk
ingaan op de aspecten die daarbij wezenlijk horen. Maar vooral wezenlíjk voor het verstaan is
de context: de ontmöeting oÍwel het proces waarin de interpreet zich wil iaten aanspreken door
en betrokken is op het interpretandum (zorgvrager). Zoats gezegd: bij deze vorm van kennen
van de ander plaatst de interpreet zichzelf niet buiten dat proces. Hij dient zich bewust te zijn
van de eigen vooronderstellingen en belangen, die de eigen interpretatie kunnen kleuren. Oóf<
waar men, om de ander beter te kunnen verstaan, de methodische weg bewandelt van de
conf rontatie van het eigen gezichtspunt met dat van andere zorgverleners en
naastbetrok*enen, ligt aan de basis hiervan toch de persoontijke ontmoeting op grond waarvan
men zich in de zorgvrager tracht in te leven. Door werkelijk te luisteren naar *at de zorgvrager
zegt of wat in de inleving door anderen naar voren wordt gebracht, sluit men Oe mogeTiltfrËiO
niet uit, dat de eigen vooronderstellingen moeten worden bijgesteld. lmmers verstaan van de
ander betekent openstaan voor wat de ander te zeggen heeft. Kennis van de ander verkrijgt
men juist binnen de ontmoeting, het dialogische proces, waarin kenner en gekende beiden
betrokken ziin, elkaar aanspreken, elkaars verwachtingspatronen kunnen doorbreken en
waardoor dientengevolge beiden kunnen veranderen. ln dit proces zijn de rollen van beiden
wezenlijk van belang, waarbij beiden zich overgeven aan . het proces van zoeken naar
gezamenlijkheid.
Laat ik het in andere woorden zeggen: als ik naar de hoogte. en dieptepunten van het levens.
verhaal van een ander luister en probeer zijn bestaanservaringen te verstaan, dan zal ik
ongetwijfeld geraakt worden. lk herken immers in het verhaal van de ander dezelÍde thema,s
van leven en overleven, die ook mijn deel zijn. ln de worsteling die iemand heeft meegemaakt,
in zijn zoektocht naar bevestiging en houvast, in zijn pogingen om orde in de chaos te
scheppen resoneren ook mijn eigen ervaringen mee. Zo verschijnt mij die ander in zijn
uniciteit, gezien de geheel eigen wijze waarop bij met zijn levenservaringen ís omgegaan en
tegelijk ontmoet ik in hem een lotgenoot, omdat ik in zijn levensverhaal delelÍde grondthema's
beluister die deel uit kunnen maken van mijn besiaan. Op dit existentiële niveau ervaar ik
gelijkwaardigheid en wederkerigheid: ik ontmoet niet op de eerste plaats een zorgvra ger maar
een mens, door wie ik mij kan laten raken. En dat biedt de openheid om mi;zett ook te
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veranderen. lmmers in en door een werkelijke ontmoeting ben ik niet meer dezelfde dan ik
voorheen was En zo kan die ontmoeting zich tegelijk verdiepen.

2. Verstaan van levenskwaliteit vraagt om een bepaalde zorgkwaliteit

ln dit tweede en tevens laatste gedeelte van mijn inleiding zal ik een aantal voorwaarden
formuleren die op de verschillende niveaus in het zorgproces m.i. noodzakelijk aanwezig
dienen te zijn om een goed verstaan van het levensverhaal als uitdrukking van levenskwaliteit
mogelijk te maken Een aantal daarvan heb ik eerder al genoemd en zal mij dan ook beperken
tot een korte aanduiding.

2. 1. Op micro-niveau (relatie zorgverlener-zorgvrager)

Om het levensverhaal goed te kunnen beluisteren, te verstaan en te beschrijven, is bij zorgver-
leners een bepaalde houding nodig waarvan de volgende kenmerken genoemd kunnen wordenT
- inlevend: het vermogen om zich in de ander te verplaatsen en vanuit zijn perspectief

zichzelf, de relaties tot anderen en de wereld om zich heen te verwoorden en het
eigen handelen daarop af te stemmen.

- receptief: zich zodanig bewust kunnen open stellen, dat de ander zich op eigen wijze kan
manifesteren.

- exploratief: een open houding voor het vreemde en nieuwe als een nieuwe mogelijkheid om
de ander te ontmoeten.

- dialogisch-verbeeldend: het vermogen om de eigen verbeelding te activeren en in relatie met
de verbeelding van de ander te brengen, waardoor een gezamenlijk proces van
interpretatie in gang wordt gezet. De eigen zingeving van mensen met een
verstandelijke handicap zal vooral in vormen van verbeelding worden uitgedrukt.
Objecttaal en de klassieke psychische categorieën zijn niet de aangewezen
wegen om juist zicht te krijgen op het existentiële karakter daarvan.

-nabijheid: het gaat om ontmoeting, dialoog met de ander, die zelfachting van beiden
beoogt.

-respectvol: t.a.v. het ancjers-zijn van de ander en de begrensdheid in het verstaan van de
ander, ondanks het appèl dat de ander op mij doet om gekend te willen worden.

-creatief: om nieuwe omstandigheden en gedragingen te onderzoeken, waarbij gegroeide

:: 
verhoudingen kunnen worden overstegen.

ïegelijkrveronderstelt deze grondhouding ook het vermogen tot introspectie: lnzicht hebben in
je eigen'verhaal. lmmers vanuit die achtergrond luister ik naar anderen. Wat zijn mijn eigen
motieven en drijfveren, wat belemmert mij, stoot mij af, wat is mijn eigen emotionele betrokke-
nenheid? !mmers om je met een ander te kunnen identificeren is het inzicht in de rnvloed van
het eigen zelfverstaan en eigen zinbeleving noodzakelijk. Die zelfbewustwording is niet alleen
nodig om zo onbevooroordeeld mogelijk naar de ander te kijken en ons in die ander in te leven,
maar vooral om zicht te krijgen op diens wijze van zingeving.
Natuurtijk vraagt het kunnen werken met zinvragen van anderen, zoals we reeds betoogden, om
een grote vaardigheid in het communiceren en interpreteren. Maar om goed te kunnen
handelen moet er eerst een basis aanwezig zijn, die we zouden willen noemen "een bepaalde
kwaliteit van zijn". Het eerste kun je jezelf aanleren, "maar de te verwerven inzichten, houding
en vaardigheden kunnen zich pas volledig ontwikkelen op basis van het bewustzijn zèlf deel uit
te rnaken van een zinsverband".s Dit bewustzijn staat voor het besef, dat ik de condities van
mijn bestaan deel met andere mensen, ook met degenen voor wie ik zorg. De zijns-kwaliteit
die wij bedoelen, is het beseÍ tijdgenoot en medemens te kunnen zijn. Dat is de basis voor het
kunnen delen van elkaars levens- en zingevingsverhaal. Wij zijn elkaars lotgenoten op onze reis
op zoek naar zin en samenhang in ons bestaan; en ieder doet zijn eigen ervaringen op aan de
hand waarvan hij al dan niet die zin en samenhang beleeft. Soms herkennen wij ons in de
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ervaringen van een ander, soms niet. Maar waar we ons in ieder geval in herkennen is: in die
zoektocht zelÍ.

Deze zijnskwaliteit vraagt om een bepaalde geestesgesteldheid. De belangrijkste kenmerken
hiervan zijn geduld en een open en onbevangen houding; respectvol, d.w.z. jezelf als zorgverle-
ner niet opdringen, en kijken met je hart om de uniciteit van de ander te ontdekken. Omdat
een zorgverlener zich door deze geestesgesteldheid kwetsbaar maakt, gebeurt er ook iets met
hemzelf. Wie immers een ander in zich toelaat, wordt nooit meer dezelfde als voorheen, omdat
je je door die ander hebt laten raken, waardoor hij voor jou belangrijk wordt.

De zorgverlener, die zich openstelt, houdt de mogelijkheid open dat de ander hem uitnodigt
om anders te gaan kijken, te oordelen en te waarderen. Niet alleen naar deze mens, maar ook
naar zichzelt. Het is juist deze geestesgesteldheid die de attitude en wijze van bejegenen aan-
stuurt en ruimte biedt om telkens te veranderen en te groeien in menszijn. Het is de kern van
wat ik 'spiritualiteit in de zorg'zou willen noemen.

De tweede belangrijkste voorwaarde om zicht te krijgen op het levensverhaal van de ander
vormt de context: de ontmoeting. Aan de kant van de zorgverlener dient de bereidheid
aanwezig te zijn om een relatie aan te gaan met de cliënt en om daarin ook het eigen
levensverhaal in te brengen als uitdrukking van gelijkwaardigheid. Wij zijn in het voorgaande
hier reeds op in gegaan. De mens met een verstandelijke handicap drukt zijn
bestaansperspectief of het ontbreken daarvan misschien wel op een heel eigen manier uit,
maar de existentiële beleving die hij ermee uitdrukt, kan echter heel herkenbaar en invoelbaar
zijn Het meest fundamentele wat we hebben, het 'mens-zijn', delen we immers met hem en
daarmee ook de wezenlijke bestaanservaringen. Zingevingsvragen zullen daarom voor ons
beter verstànbaar en invoelbaar worden ali we zeli dergelijkà bestaanservaringen hebben
gehad.
lntrospectie op dit niveau is daarom noodzakelijk, maar ook om vanuit het eigen levensverhaal
een ontmoeting aan te durven gaan. Pas vanuit de eigen zinbeleving kan er communicatie, een
dialoog ontstaan met en over de zinbeleving van de ander.
Het levensverhaal van de ander begrijpen is dus ook het verhaal op jezelf en op je eigen verhaal
betrekken. Dat veronderstelt betrokkenheid en die kan alleen tot uitdrukking komen ais je
mede vornrgeeft aan het leven van de ander, d.w.z. aan dat leven participeert. Begrijpen is
dus niet een afstandelijk theoretisch gebeuren, maar is heel praktisch: inspelen op wat de
ander te kennen geeft, maar ook meespelen, samen dingen doen, de fysieke interactie.e Dat
betekent de ander in openheid stimuleren, motiveren, uitdagen maar ook zonodig corrigeren,
patronen. en structuren aanbieden waarin de ander zichzelf kan realiseren.
Hierdoor wordt het levensverhaal samen opgebouwd, voortgezet. Begrijpen wordt aldus
veranderen in gezamenlijkheid.

Tenslotte worden er van de zorgverlener ook aspecten verwacht op het vlak van kennis en
vaardigheid. Kennis van hoe zingeving bij mensen 'werkt', wat de invloed is van een levensbe-
schouwelijke achtergrond. En de vaardigheid om een levensverhaal op methodisch-
systematische wijze te kunnen beschrijven en de zingevingsbronnen en het leitmotiv daarin te
kunnen ontdekken om vervolgens dit alles in relatie te kunnen brengen met de zorg die
verleend dient te worden. Het spreekt vanzelf dat dit alles alleen kan gedijen binnen de
hierboven beschreven context van ontmoeting en op basis van de eerder geschetste
houdi ngsaspecten.

Meininger noemt deze aspecten oefening in de kerndeugd van goed zorgverlenerschap: de
subtiliteit I0, omdat deze betrekking heeft op de geestesgesteldheid, de houding en het
handelen van de zorgverlener. Als deze subtiliteit in de zorgverlening beoefend wordt, dat
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staat de hermeneutische competentle niet los van de professionele competentie, maar vormt
zij er onderdeel van. Zij vormt de ziel van de zorgverlening zelf.

2.2. Ap meso-niveau (zorgverleners onderling)

Teambesprekingen van zorgverleners zi;n bij uitstek de plaats om de beleving en het
perspectief van een cliënt te bespreken door samen te proberen zich in de cliënt in te leven.
Het brengt hen niet alleen samen bit de cliënt, maar doet hen tevens afstand nemen van de
eigen opvattingen en waarderingen. Het team is daarom de plaats bij uitstek waar de
hermeneutische competentie kan worden ingeoefend.
Zeker als inlevingsinterpretaties van elkaar verschillen zegt dat meer over de zorgverleners dan
over de zorgvrager. Het kan daarom belangrijk zijn om onderliggende verschillen in opvattin-
gen, waarden en normen uitdrukkelijk te bespreken. lmmers de zorg vraagt erom, dat zorgver-
leners zich bewust zijn van de opvattingen en uitgangspurnten van waaruít zij.werrken. Datgeldt
ook voor de persoonlijke motieven. Binnen teambesprekingen kunnen deze motieven worden
uitgewisseld, maar ook worden getoetst aan de instellingsvisie. Want om te voorkomen dat
cliënten niet te veel afhankelijk zijn van de willekeur van de individuele zorgverlener, is het
belangrijk datzij worden benaderd vanuit een gezamenlijk gedragen visie en handelwijze. Het
is bovendien goed om van tijd tot tijd als team stil te staan bij de morele aspecten die
onlosmakelijk zijn verbonden met ieders eigen handelen in de zorg, zodat men zich ook bewust
is en blijft van die moraliteit.
Als in de zorg het levensverhaal van de cliënt een centrale plaats inneemt en duidelijk is, dat de
ontmoeting daarvoor de noodzakelijke context vormt, waarbij zorgverleners met hun levensver-
haal niet buiten schot kunnen blijven, zal ook binnen teams de veilige ruimte aanwezig dienen
te zijn waarin het eigen levensverhaal van zorgverleners ter sprake kan komen. Daar waar we
steeds tnee? het belang van de levensovertuiging van de zorgverlener voor het zorgverlenend
handelen gaan bebèffen als een conditie voor een menselijke ontmoeting van zorgverlener en
cliènt, zal die levensbeschouwelijke context eveneens onderdeel dienen te zijn van gezamenlijke
bezinning en zal die vervolgens gevoed dienen te worden. De steeds contrasterende ervaringen
van zin en onzin in het werk vragen daarom.

2.3. Cp macro-niveau (beleid van zorgvaorziening)

Het werken met levensverhalen is geen recept, maar dient uitdrukking te zijn van een bepaalde
zorghouding, die op haar beurt niet los gezien kan worden van een visie op de mens en de
zor9. Toegespitst op de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap dient die m.i. in
ieder geval de volgende elementen te bevatten. De mens met een verstandelijke handicap
dient erkend en gerespecteerd te worden in zijn eigenheid. Hij is als ieder ander op zoek naar
zin in zijn bestaan. Zin die hij aan de ene kant zelf zoekt door de betekenis die hij geeft aan
bepaalde ervaringen, zin die hij aan de andere kant ook ontvangt uit de hand van een ander.
Ook hij is geworteld in relaties met andere mensen, met wie hij zich verbonden weet. En in die
ontmoetingen wil bij verstaan worden: wie ben ik en wat is belangrijk voor mij, waar zie ik naar
uit? Pas dan kan bij zich ontplooien met de mogelijkheden die hij heeft, maar weet bij zich ook
geaccepteerd in zijn beperkingen.
Wie zo naar de mens kijkt en zijn vraag verstaat, zal in het verlengde daarvan antwoord geven,
zorg aanbieden.
ln mijn visie op zorg, zal deze allereerst gericht dienen te zijn op de zinvolheid van het bestaan
van de individuele mens in relatie tot anderen. Pas dan is er sprake van welbevinden. Dat
dient het doel te zijn van alle zorgverlening. En dit doel is onlosmakelijk verbonden met het
feit dat zorg allereerst verleend dient te worden vanuit de ontmoeting, waarin zorgverleners
met andere naastbetrokkenen proberen deel te nemen aan de belevingswereld van de mens
met een verstandelijke handicap en hem van hieruit proberen te verstaan. Ontmoeting niet in
de eerste plaats in functionele zin, maar vooral vanuit verbondenheid.

1,i
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De uitwerking van deze visie in concreet beleid zal vervolgens structureel geborgd dienen te
worden.

lk noem kort een aantal van deze borgingspunten:
a) Een belangrijk aspect is bijscholing juist m.b.t. onderwerpen die samenhangen met
zingeving, het levensverhaal, visie, normen en waarden. Werkers mogen er op rekenei, dat ril
op deze manier gevoed worden in hun kritische houding t.a.v. eigén handelen. Belangrijk
hierbij is niet alleen te weten hoe zingeving te ontdekken valt bij menien met een verstandeÍj[e
handicap, maar vooral de vorming van de eigen attitude is wezenlijk. Bijscholing dient het
karakter te hebben van een education permanente.
b) Bijscholing heeft natuurlíjk alleen zin als er minstens in potentie bij zorgverleners iets
aanwezig is van de veronderstelde grondhouding. Belangrijk is daarom dat toeising van deze
grondhouding een wezenlijk aspect is bij de werving en selectie van nieuw personeè|. Aan de
h.!9..yul het systematisch werken met casuïstiek is ,het zeker mogelijk om hiervan een
redelijke indruk te krijgen.
c) Ook in begeleidingsgesprekken over het eigen functioneren zal die grondhouding en gevoe-
ligheid een wezenlijk punt op de agenda moeten blijven.
d) We noemden reeds het teamgesprek als de plaats waar de hermeneutisch competentie kan
worden gepraktiseerd, maar waarin ook aandacht is voor gezamenlijke reflectie op eigen visie,
achtergronden en standpunten.

e) De belangrijkste verankering is echter het zorg- of begeleidingsplan, dat voor iedere
individuele cliënt gemaakt wordt. Zdn zorgplan wil het zorgaanbod formuleren. Maar dat
betekent, dat eerst de vraag goed bekend zal moeten zijn. En inzicht in wat een cliënt vraagt
zal pas goeC mogelijk zijn als we weten wie hij is en vooral wat voor hen het leven zinvol maaki.
Het levensverhaal kan ons dat inzicht verschaffen. ln onze optiek zal voor ieder goed zorg. of
begeleidingsplan het levensverhaal de onderlegger of minstens richtgever dienen te zijn, wil
tenminste het zorgantwoord aansluiten op de vraag. Het tevensverhaal zal in ieder gevàl een
bepaalde begeleidingslijn en houding bevorderen waarin het eigen gezichtspunt van dó verstan-
delijk gehandicapte zo goed mogelijk geëxpliciteerd wordt en daaiom een referentiepunt voor
de zorgverlening kan zijn. 'Het zou moeten Íunctioneren als een contrapunt, een steeds
terugkerend en zich steeds vernieuwend toetsingkader, dat primair een appèl doet op de
persoon en lret zelfbeeld van elke zorgverlener, ongeacht diens professionele disciplins.tt 

'

'Hoe omgaan met zingevingsvragen ?,
Vorming voor medewerkers uit voorzieningen

voor mensen met een handicap
Caritas Antwerpen
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