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Boekbespreking

Nadat de persoon met een handicap als zieke is beschouwd, en naderhand als respectievelijk een

persoon met tekorten en een persoon met mogelijkheden werd gelabeld, lijkt hij nu stilaan meer gevat

ie worden in zijn existentiële dimensie. Iemand die net als alle anderen streeft naar een existentieel

welbevinden. De handicap op zich lijkt een nevel geweest te zijn die ons lange tijd belette als bege-

leid(st)ers om deze mensen in hun eigenlijke zijn ie erkennen. Een boude stelling wellicht, maar ze

wordt toch gestaafd door de opgang die het levensverhaal van mentaal gehandicapten maakt in publi-

caties en lezingen. "Mensen met een verhaal" schakelt zich niet alleen in deze trend in, het brengt

hier en daar ook wel wat nieuws bij. Er worden kaders aangereikt om zingevingsaspecten te kunnen

herkennen. Er wordt ingegaan op de houding van zorgverleners om zingevingsvragen te kunnen

verstaan eir op de wisselwerking tussen het levensverhaal van de begeleider en dat van de persoon

met een handicap. En de relatie tussen levensverhaal .en zorgplan wordt nadrukkelijk gelegd. Daar

zou een apart hoofdstuk rond "zinbeleving" in moeten worden opgenomen met operationele antwoor-

den op ,.àg"n zoals: wat geven we betrokkene mee aan verwachtingen voor het leven? Met wat laten

we hem vertrouwd worden? Waar beschermen we hem voor of tegen?

Boeiend is bij voorbeeld hoe de auteurs een aantal kort uitgeschreven levensverhalen terugkoppelen

naar enkele "oer-verhalen" (mythen, Bijbelfiguren, sprookjes) en hoe vandaaruit grondthema's

worden onderkend voor het concrete handelen. Dit boek laat'zich lezen als een pleidooi tegen

groepsgerichte benaderingen die afbreuk doen aan het individuele levensverhaal. Tegelijk wijst het de

weg naar een geïntegreerd instellingsbeleid rondom de respectievelijke levensverhalen van de bewo-

ners: introspectie op het niveau van de individuele begeleider, intervisie op teamniveau,... In
bijlage kunnen we nog een aantal werkmodellen terugvinden ten behoeve van bij voorbeeld bespre-

kingèn in teamverband, bijscholingen, sollicitaties en een interview-model om het historische levens-

verhaal zo integraal mogelijk op het spoor te komen. Wat ons betreft zou het jammer zijn als

begeleiders zich zouden laten afschrikken door het woord "pastoraal" in de titel. Daar is ons inziens

namelijk geen réden toe in dit boek.
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In de non-fictieliteratuur is het meer dan eens oppassen geblazen voor uiterst welluidende titls die

vervolgens de lading onyoldoende dekken, of althans de opgewekte verwachtingen niet kunnen

inlossen. Bij voorliggend boek geldt eigenlijk het omgekeerde: achter een op zich weinigzeggende

titel gaat een inhoud schuil waar heel wat mensen die op één of andere manier op de zorg voor

mensen.met een handicap betrokken zijn, hun voordeel kunnen doen. Bedoeling was een gapende

leegte te vullen die zich situeert tussen sterk gevulgariseerde literatuur met betrekking tot de opvoe-


