
standelíjke handicop.ln het eerste deeI wor-

den drie levensverhaten van mensen met een

verstandel.ijke handicap vertetd. In het

tweede deel taten de auteurs zien hoe levens-

verhalen in de praktijk van de zorgvertening

kunnen worden gebruikt. Het boek is bestemd

voor een brede doetgroep: zorgverteners,

mensen werkzaam in ondersteunende func-

ties, leidinggevenden en ouders en familiete-

den.

14ensen met een verhoaL; een narrotief-postor'

ale benadeing van mensen met een verstonde'

lijke hondícap is verschenen bij SGO,

Postbus 20 3870 VA Hoevelaken.

Prijs f 39,90.

Aat

"' De toneelschool.... ik wiL dat... later,..

toneeltes in Amsterdam.' Zijn stem ktinkt aLs

attijd gedempt, en onzeker zoekt hij naar

woorden. Dan schiet hij schet uit: 'Ik wiL't"'
Aat Nederlof werd geboren met een [ichte

vorm van Down Syndroom. In haar boek /at'
een verstandelijk gehandicapte op weg naor

zeLfstandigheid beschrijft zijn moeder Anna

Nedertof hoe achter de stitte, meegaandejon-

gen een ijzeren wiI schu'ilgaat wanneer het

gaat om zaken die hem wezenLijk interesse-

ren. Nadat hij de schooL op negentienjarige

Leeftijd heeft verlaten, gaat hij niet naar een

dagverbLijf, maar vindt hij stap voor stap zijn

weg in de weretd van fiLm en theater.

Het boek/at' een verstandeLíjk gehandícapte

op weg naar zeLfstandigheid kost/ 24,90 en 'is

een u'itgave van Ambo, Postbus 308 3740 AH

Baa rn.

Verkeersveiligheid voor iedereen
Professor ir. Erik Asmussen werd vijftien jaar

geteden van de ene op de andere dag stecht-

ziend. Sinds die tijd struikett hij minstens een

keer per week over betonranden of paaltjes

[angs het trottoir. Tot voor kort was Asmussen

directeur van de Stichting Wetenschappelijk

0nderzoek Verkeersveitigheid en in het verle-

den was hij ook hoogleraarverkeersveiligheid

aan de ïechnische Universiteit Detft. De hui-

dige openbare ruimte is volgens hem een [ap-

pendeken van goedbedoelde maatregelen

voor gehandicapten. Maar wat goed is voor

btinden of rotstoetgebruikers, is niet direct

goed voor stechtzienden of mensen met

andere functiebeperkingen. Volgens hem is er

grote behoefte aan een norm voor het ont-

werp en beheer van het verkeers- en veryoers-

systeem. Alleen wanneer de norm duidelijk

gedefinieerd is, is ergonomisch juist ontwer-

0)

pen mogetijk. Daarom schreef hij het rapport

De Nieuwe Normmens; Nens...maat der din-

gen. 0p weg naar íntegrole veiligheíd en toe-

g a n kelij kh ei d vo o r i ede ree n.

Daarin introduceert hij het'nieuwe norm-

mens-concept', een methode om tot een I
optimate inrichting van de openbare ruimte

te komen; geschikt voor ouderen, kinderen.

gezonde en gehandicapte mensen. Bij toe-

passing van dat concept zaI de verkeersvei[ig-

heid voor al[e verkeersdeetnemers worden

vergroot.

De Nieuwe Normmens is een uitgave van de

Co m mi ssi e Provi nci a o L lve r[eg Ve rke e rsvei Lig -

heid Zuid-Holland, teLefonisch te besteLlen bíj

PAV, kL 070-4417536

f 15,- incL. verzendkosten

Leyen met een spierziekte
Voor mensen dje in hun beroep ofin hun

directe omgeving te maken hebben met men-

sen met een spierziekte is het boekje lerzen

met een spíerzíekfe verschenen. Het geeft een

beknopt overzicht van de verschillende spier-

ziekten en de invloed daarvan op het per-

ingebonden
r a a a a a a a a a a a a a a a a a.a a a a a a a a a

Door Anita Hegemn

Mensen met een verhaat
0m mensen met een verstandelijke handicap

te begrijpen en goed te kunnen begeleiden,

moetje hun levensverhaaI kennen. Dat vin-

den Ton van 0osterhout, Thom Spit en Werner

van de Wouw. In hun werk aLs geestelijk ver-

zorgers in de gehandicaptenzorg merken ze

dat vaak pas na het overtijden van een bewo-

nerecht inzicht ontstaat jn diens persoonLijk-

heid. Medewerkers en begeleiders gaan bij

etkaar zitten en vertetten verhalen over de

overledene. Het levensverhaaI dat zo ont-

staat, onthutt wat voor mens hij echt was,

hoe hij zijn leven ervaarde en wat hem uniek

maakte. Het biedt inzi cht i n wat de geestetij k

verzorgers 'de zingeving' van de mens noe-

ANNA NEDIRLOF
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men.

Zij vinden dat het

levensverhaaI van

bewoners veet eer-

der centraal moet

staan, omdat het de

basis kan vormen

voor een goede

zorgvertening.

Daarom schreven ze

het boek iíensen

met een verhool; een

nonotief-pastorale

benodeing von

mensen met een vef-
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