
Lezing Willem van den Bergh-meeting d.d. 1 juni 1998.

Jan Gielen

LEVENSVERHAAI- EN BEELDVORMING

Dames en Heren,

De aanhef in de uitnodiging voor deze middag bevat een uitdaging. De vraag wordt gesteld in welke

zin het levensverhaal nu eigenlijk verschilt van de anamnese die de medicus of

gedragswetensehappelijk specialist aÍneemt voor hij een behandeling bepaalt.

lk vroeg me af of het niet riskant was om genoemde vraag te stellen aan een klinisch psycholoog die

al bijna 20 jaar in het vak ziï, namelijk de behandeling van verstandelijk gehandicapten met psy-

chische- en gedragsproblematiek. lk ben opgeleid in een tijd dat leertheoretische beschouwingen

domineerden in de benadering van problematisch gedrag en een gedragstherapeutische aanpak zowat

de enige behandelmethode was. lnmiddels lijkt deverstandelijk gehandicapte met moeiijkverstaanbaar

gedrag, zo U wil met gedragsproblematiek, het tij mee te krijgen. Mede omdat de traditionele objec-

tiverende benaderingswijzen onvermogend waren om antwoord te bieden op een aantalvastgelopen

situaties, begon het inzicht te groeien dat het uitgangspunt van zorgverlening moest komen te liggen

bij de individueel-subjectieve leef- en belevingswereld van de verstandelijk gehandicapte mens. Het

inzicht brak door dat het individuele levensontwerp uitgangspunt van zorgverlening moest zijn. Een

behandelplan kan hede ten dage de kwaliteitstoets niet doorstaan indien het niet een Íormulering bevat

waarin perspectief wordt uitgedrukt, maar dan niet in termen van afname van Írequentie van

probeemgedrag, dat zal in de regel met hoge doseringen aan medicatie nog we lukken, maar in

termen van welzijn, gedefinieerd vanuit individueel-authentieke behoeften van de verstandelijk

gehandicapte. Een dergelijk kwaliteitsgehalte wordt thans door het Provinciale Consulententeam

aangehouden als voorwaarde voor honorering van extra personele en financiële bijstand bijde aanpak

van zeer complexe problematiek.

Als U de vraag zou stellen in welk opzicht de aanpak van psychische-en gedragsproblematiek de

laatste 10 jaar veranderd is, dan zie ik een beweging in de richting van een appèl op de hulpverlener

om te trachten de verstandelijk gehandicapte te verstaan in zijn levensontwerp, in zijn drijfueren van

persoonlijk-authentiek existeren, opdat hij zijn persoonlijke levensmotieven kan onthullen. Het is de

taak van de zorgverlener de condities te ontwikkelen, opdat de persoonlijke levensmotieven ook

gerealiseerd kunnen worden. Daarin schuilt de ware rehabilitatiegedachte.

Terug naar de beginvraag: in welke zin verschilt het levensverhaal nu eigenlijk van de anamnese.

Werner van de Wouw zal U zo meteen uitleggen dat de constructie van het levensverhaal eerst

mogelijk is op grond van de fenomenologische ontmoeting tussen zorgverlener en verstandelijk



gehandicapte medemens, waarbij geappelleerd wordt aan een zeker vermogen bij de zorgverlener tot

empathisch meebeleven. De diagnosticus die de anamnese aÍneemt heeft een dergelijke empathie niet

nodig om mogelijke oorzaken van een stoornis aan te duiden of symptomen te relateren aan de

verplichte criteria van een ziektebeeld.

Toch kan de behandelaar van verstandelijk gehandicapten met problematisch gedrag nietvolstaan met

enkel de constructie van een levensverhaal. Waar het levensverhaal in zijn essentie niet normatief is

en het individuele existeren niet verheft wordt tot "probleemgedrag", daat zal de behandelaar gedrag

moeten kunnen begrijpen vanuit een normatieve context.Hijzalvanuit de individueel-authentieke wijze

van existeren willen abstraheren naar een theorie of verklaringswijze, die hem in staat stelt individueel

existeren te begrijpen als problematisch gedrag. Wanneer hij een beroep kan doen op theorieën oÍ

ervaringskennis kan hij beschikken over inzichten die hem in staat stellen uitspraken te doen over de

gewenste aanpak oÍ benadering. Het begrijpen van als problematisch gedeÍinieerd gedrag is

voorwaarde voor het kunnen Íormuleren van een benaderingswijze of behandeling, doch enkel indien

dit begrijpen zeer nauw aansluit bij het individuele levensverhaal. Daardoor beweegt dit begrijpen zich

op het nivo van de theorie, waarin het levensverhaal oÍ elementen daarvan als het ware geobjectiveerd

zijn.

Zolang de behandelaar het als problematisch aangeduide gedrag niet kan begrijpen, dat wilzeggen,

zich niet kan beroepen op de theorie die hem de meest inzichtelijke samenhang verschaft tussen de

symptomen , zalhij opnieuw moeten "aÍdalen" naar het levensverhaal, opdat wellicht nieuwe oÍ andere

gezichtspunten oplichten die de inzichtelijke samenhang wel mogelijk maken. De behandelaar zal het

levensverhaal gebruiken om op geleide van ervaringskennis oÍ theorieén verbanden of inzichtelijke

samenhangen te genereren en uit te drukken in de vorm van een zogenaamde idiografische theorie,

hier aan te duiden als beeldvorming.

Met betrekking tot de methodiek maken we aldus een conceptueelonderscheid tussen activiteiten op

"subject-niveau" en activiteiten op "object-niveau". Tot de activiteiten op subject-niveau rekenen we de

constructie van het levensverhaal. Tot de activiteiten op object-niveau rekenen we de beeldvorming.

Bij de constructie van het levensverhaal gaat het om het vermogen om op empathische wijze te

kunnen 'Verstehen" wat binnen de context van iemands leven als betekenisvol kan worden aangeduid.

De mens wordt gezien als degene die zijn eigen subjectieve wereld als werkeÍijkheid construeert; hij

is de "narrator" die zijn (levens)verhaal aan ons wil doorgeven. Constructie van het levensverhaal

veronderstelt kennis van de context, in casu de levensgeschiedenis, betekenisvolle gebeurtenissen,

waarden, overlevingsstrategieën, primaire behoeften, etc.

Bij de beeldvorming worden met elkaar samenhangende inzichten gegenereerd vanuit een voortdurend

cyclisch proces van toetsing van geobjectiveerde kennis aan het levensverhaal en van het

levensverhaal aan geobjectiveerde kennis. Bij de beeldvorming wordt met behulp van diagnostische

inzichten, beproefde ervaringskennis en wetenschappelijk onderbouwde theorieën logische

samenhangen in het levensverhaal aangebracht. Anders gezegd: het individueel subjectief existeren,



zoals vastgelegd in het levensverhaal, wordt gerelateerd aan de theoretische inzichten. De validiteit van

het gevormde beeld wordt uitgedrukt in termen van congruentie tussen geobjectiveerde kennis en

inzicht enerzijds en hetvia de Íenomenologische weg verkregen levensverhaal anderzijds. Anders dan

bij het levensverhaal, waar de mens en zijn leven zelf de context vormen voor wat als betekenisvol kan

worden aangeduid, wordt bij de beeldvorming de context gemaakt door de samenhang die de

inzichtgevende theorie verschaft (idiografische theorie; N = 1 theorie).

Laat ik mijn betoog adstrueren met de casus Michel.

{casusbeschrijving}
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We vatten samen. Waar het hier om gaat is de samenhang tussen levensverhaal en beeldvorming- Voor

de diagnosticus en behandelaar is het belangrijk dat híj participeert in besprekingen rondom de constructie

van het evensverhaal. Het is zijn taak om vanuit het levensverhaal theoretische inzichten te genereren die

het meest congruent zijn met dit verhaal. Vervolgens kunnen uitspraken en interpretaties aangaande het

levensverhaal getoetst worden aan het theoretische inzicht waardoor de validiteit van de uitspraken

toeneemt. Op deze wijze krijgt de beeldvorming het karakter van een idíograÍische theorie, namelÍjk de N = |

theorie.

Dames en Heren,

lk heb getracht een model te presenteren waarbij de diagnosticus als vertolker van de objectiverende

benaderingswijze het authentieke levensverhaal als uitgangspunt van handelen neemt. Daarmee doet hij

naar ons inzicht het meest recht aan het individu en is de kans op succes van de behandeling of

benadering verreweg het grootst. Voor onze insteling, Eckartdal te Eindhoven geldt deze methode als een

beproeÍde benaderingswijze die veel perspectief herbergt voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

lk dank U wel.


