
a

KY-Z-nieuwsbrief
Jaargang 2, nummer 1, maart 1995

INHOUD

' EckaÉdal, Eindhoven

' Recent

' Nieuws van de KVZ

' Agenda

ECKARTDAL, EINDHOVEN
een gesprek over identiteit, zorg-
visie en morele issues

Beginfebruari vond op Eckartdal, in-
stelling voor gehandicapíenzorg, een
gesprek plaaÍs met algemeen directeur,
de heer F. Stark (S) en pastoraal wer-
ker, de heer W. van de Wouw (lV). Er
v,erd onder meer gesproken over iden-
titeit, zorgvisie en morele issues in de
gehandicaptenzorg. Tol slot wierpen zij
een kritische blík op de KVZ.

E ckartdal, woongemeens chap van men-
sen met een verstandelijke handicap en

dienstverlening voor mensen meÍ een
verstandelijke handicap, zoals de in-
stelling voluit heet, is gelegen op het
landgoed Eckart in Eindhoven. In 1938
vestigden de Broeders yan de Heilige
Norbertus yan Elshour daar Huize St.

lozefdal, een hwis meí een gesloÍen aÍ-
deling voor de verpleging van voorna-
melijk psy cltiarris che patiënten. In
1949 namen de Broeders van Liefde de
verpleging en verzorging over. Zij
droegen in 1973 hun auiviteiten over
aan een nieuwe stichring. Sinds 1980
heer de instelling Eckartdal. Meï deze

naamswijziging werd de katholieke
identiteit van het huis, die onder an-
dere in de oude naam tot uitdrukking
bvam, min of meer losgelaten.

S: "Rond 1980, toen we onze naam
wijzigden, stelden wij ons zelf de
vraag of je je als instelling wel zo sterk
met een bepaalde identiteit zou moeten
profileren. We hadden namelijk de op-
dracht om iedereen in Nederland die
zotg yraagt zorg te bieden. Dat bete-
kent dat je adequaat moet kunnen rea-
geren op iedere identiteit. Mij ging het
om de vraag wat nou eigenlijk essen-

tieel is: dat je je identiteit een naam
geeft of gaat het om de intrinsieke
waarde van die identiteit? Ik heb toen
het bestuur, waar ook nog Broeders
van Liefde in zaten, ervan kunnen
overtuigen dat het om het laatste ging.
Natuurlijk werd die traditie niet aan de

kant geschoven: we werken nog steeds

vanuit een christelijke inspiratie. Je

zou kunnen zeggen dat de identiteit
meer algemeen is geworden maar niet
in de zin van neutraal. Algemeen is

breed en bevat alle denominaties waar-
onder uiteraard ook de katholieke. "

W: "Wij stellen in onze zorg de zin-
geving en zinbeleving van de bewoner
centraal. Dat komt heel concreet tot
uitdrukking in de rol die het levensver-
haal van de bewoner speelt in de zorg.
Het levensverhaal is rriet zozeer een
historische opsomming van feiten,
maar een schets van wat belangrijk is
geweest in het leven van een bewoner
en wat op dit moment nog van beteke-
nis is. Daarop baseren wij voor een
groot deel onze zorg. Van de zorgver-
leners verwachten wij dat zij zich be-
wust zijn van de manier waarop zij in
de zorg en in het leven staan, welke
normen en waarden zij er op na hou-
den. Aan nieuwe medewerkers vragen
wij dan ook niet tot welke denominatie
zij behoren, maar of zij in staat zijn
zich te verplaatsen in een ander. 'Waar

vroeger nog verzet was, zie je de laat-
ste jaren een enorme progressie in de

manier waarop begeleiders omgaan
met de religieuze uitingen van bewo-
ners. Vroeger werd ik nog ingescha-
keld wanneer een bewoner met iemand
wilde bidden, nu zie je steeds meer dat
een begeleider dat zelf doet."

S: "Ik denk dat dat ook veel te maken
heeft met de benadering van zorg op
Eckartdal. Het is niet interessant om
iemand te behandelen om het behande-
len zelf. Wij proberen in iemands le-
ven te gaan staan en rraar zijn verleden
te kijken en te bekrjken in welke rich-
ting zijn toekomst zou kunnen bewe-
gen. Pas dan kun je een oordeel uit-
spreken over zijn gedrag en de beteke-
nis ervan. Dat gedrag dat we aanvan-
kelijk raar of irritant vinden, kan zelfs
zinvol worden. De behoefte om te be-
handelen is dan ook niet meer zo sterk.
Wanneer iemands gedrag verdere ont-
wikkeling niet in de weg staat en ook
niet belastend is voor medebewoners,
zou het ons ook nier moeten irriteren.
Wij vinden dat je iemand ruimte moet
geven voor zijn eigen identiteit. "

W: "Een voorbeeld hiervan is hoe wij
omgaan met bepaalde uitingsvormen
van mensen. In de psychologie worden
bepaalde uitingsvormen van mensen
met een verstandelijke handicap vaak
aangeduid met dwanghandelingen. Wij
proberen te achterhalen wat bepaalde
handelingen voor een persoon beteke-
nen. Het is duidelijk geworden dat
sommige dingen of handelingen voor
een bewoner zó belangrijk zljn dat ze

een deel van zijn wezen uitdrukken. Je

zou kunnen zeggen dat die symboliek
van een bewoner een blik geeft op zijn
ziel."

De gemiddelde leefiijd op Eckartdal is
52 en van de 360 bewoners zijn er 100
die ouder zijn dan 65. In hoeverre
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vraagt deze vergrijzing aanpassingen

in de zorg en in hoeverre veranderen

de ethische vraagstukken. Bovendien,

hoe blijfi Eckartdal aantrekkelijk voor
jongere bewoners?

S: "Ons beleid is gericht op vermen-
ging en verjonging van de populatie.
Tot 1980 kende Eckartdal alleen man-

nelijke bewoners; dat is inmiddels ver-
anderd. In verjonging zijn we nog niet
echt geslaagd. Dat komt ook omdat wij
moeten voldoen aan een maatschappe-

lijke vraag. Veei gezinnen hebben heel

lang zelf hun gehandicapte familielid
verzorgd. Wanneer dat op een gegeven

moment niet meer gaat, is die gehandi-

capte ook al op leeftijd. Omdat onze

populatie toch al wat ouder is, krtjgen
wij de vraag deze mensen op te ne-

men. Zolang we voldoen aan een

maatschappelijke behoefte ben ik er

niet zo rouwig om dat we er niet echt

in slagen te verjongen.
De veranderende populatie werkt door
in de ethische vraagstukken. Gezien de

leeftijdsopbouw van onze bewoners

doen zich brj ons wat vaker vragen
voor rondom het einde van het leven. "

In 1991 verscheen het rapport 'Ethiek,

levensbeschouwing en het manage-

ment'. Dit rapport is een verslag van

het onderzoek naar de wijze waarop
het management in instellingen voor
intramurale gezondheidszor g omgaaÍ

met ethische en levensbeschouuelijke
aspecten van de zorgverlening. Ten tij'
de van het onderzoek waren de belang-

rijkste morele issues in de gehandicap-

tenzorg de wachtlijsten, de verantvvoor-

delijkheid naar het personeel, privacy
en sexualiteit. Voor de nabiie toekomst

werden de volgende issues als belang-

rij k b e s chouwd : w achtlij s t en, v erdelin g

van schaarse middelen, verhouding
louantit eiï-kwaliteit en zor gverlening in
de rerminale fase. Hoewel Eckartdal
een afwijkende populatie heeft en dus

niet model staat voor de algemene

Twakzinnigeninrichting, past het wel in
her bovengeschetste beeld.

S: "De morele issuses zijn hier natuur-
lijk niet totaal anders. Van buitenaf
wordt ook van ons verwacht dat wij de

groepen verkleinen en werken aan de-

institutionalisering. Dat brengt ons in
een moreel dilemma want de middelen
daartoe zijn er niet. Ook voor de bege-
leiders is dat moeilijk. Z1j zien moge-

lijkheden voor bewoners maar krijgen
die door gebrek aan middelen niet ge-

reaiiseerd. Schaarste blijft ook voor de

toekomst één van de belangrijkste
issues. Bij de ouders ontstaat hierdoor
soms ook ontevredenheid. Ze komen

hier met verwachtingen die ze zelf niet
hebben kunnen waarmaken, maar wel
graag voor hun kind gerealiseerd zou-
den zien. In de zorgplanontwikkeling
besteden we daar dan ook aandacht

aan. We geven aan wat wenselijk is

voor de bewoner, maar óók wat gezien

de middelen haalbaar is. "

In de gehandicapten1org speelt de fa-
milie een belangrijke rol; zij is veel

duidelijker aanwezig dan in de arulere

sectoren van de gezondheidszorg.

S: "Misschien moeten we we1 zeggen

dat de familie in het verleden een tè

belangrijke ro1 heeft gespeeld. En dat

wrj te weinig naar de stem van de be-

woners hebben geluisterd. Dit jaar zrjn
we begomen dat in een andere richting
te sturen: zowel naar ons zelf als naar

de famiiie toe moet duidelijk gemaakt

worden dat de stem van de bewoner
gehoord moet worden. "

W: "We zijn nu bijvoorbeeld bezig met

een aantal socio-woningen hier in de

buurt. Een bewoonster van Eckartdal
wil daar heel graag naar toe, maar

haar ouders zien dat niet zitten. De be-

woonster komt in een spanningsveld te

zitten en wij als instelling ook. "

S: "Wanneer er verschil van mening

is, maar er wordt door de familie wel
naar de bewoner geluisterd, dan zijn
we met elkaar in gesprek. Maar a1s de

familie niet naar de bewoner luistert en

op voorhand al zegt dat die toch niet in
staat is zijn of haar wensen te uiten dan

hebben we een groot probleem. Vijf
iaar geleden was het nog zo dat uitein-
delijk de mening van de familie de

doorslag gaf, maar dat is veranderd.
Daarom moet je nu als instelling heel
goed afwegen wat belangrijker is: de

bewoner datgene laten bereiken wat hij

graag wil of de bewoner nauw betrok-
ken houden bij de familie.
Vaak heeft de familie in het verleden
binnen het gezin zoveel ellende met de

bewoner meegemaakt, dat zij niet meer
in staat is met ons mee te gaan in de

weg die wij nu met een bervoner be-
gaan. Het is natuurlijk niet zo dat het
altijd moeilijk is en er zijn kwesties die
je met de familie wei goed op kunt los-

sen. Maar daar waar de relaties binnen
een familie al enigszins verstoord zijn
door de aanwezigheid van een gehandi-

capte broer of zus is het vaak uiterst
moeihjk. "

Eckartdal is lid van de KVZ. Hoe kijkt
Eckartdal tegen de KVZ aan en speelt
de KW een rol bij de bezinning op

ethische vraagsrukken op Eckartdal ?

S: "Als het gaat om scholing of bezin-
ning op ethische vraagstukken heeft de

KVZ daar op Eckartdal geen rol in.
Zeker als het gaat om scholing zeg ik:
"alles wat we zelf kunnen en zelf in
huis hebben is eigen". Daarom doen
we het zoals we het nu doen, zonder

de KYZ. Wij hebben geen aparte ethi-
sche commissie. In onze visie wordt
een ethische vraag vaak te gemakkeltjk
bij een ethische commissie gelegd. Wij
vinden dat mensen er in eerste instantie

zelf over na moeten denken. De direct
betrokkenen bij een bewoner praten

met elkaar over een ethische vraag en

daar komt altijd een gezamenlijk ge-

dragen mening uit. Wanneer er vragen

naar voren komen die toch eens op in-
stellingsniveau besproken zouden moe-

ten worden, is daar het zorgberaad
voor. "

W: "Om de werkvloer in ethische ge-

sprekken een volwaardige gespreks-
partner te kunnen laten zi3n. geven we

intern voor alle begeleiders een cursus

rond zingeving en ethiek" Het is na-

tuurhjk niet een volledige cursus
ethiek. maar het stelt hen in staat ken-
nis te maken met de uitgangspunten
voor een behoorhjk ethisch proces. ik
zou natuurlijk grzrag zien dat er meer

tijd was om deze onderwerpen rvat

verder uit te diepen, maar ik denk dat

we hiermee een goed begin hebben ge-

maakt. Er ligt in zekere zin wel een
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lijn naar deKYZ.Ik heb met mijn.
collega-pastores in de zwakzindgen-
zorg een training ethiek van de KYZ
gevolgd. En dat wordt natuurlijk mee-
genomen in de interne cursus voor de

werkvloer. "

S: "Als ik, kijkend naar de KYZ, eer-
lijk ben dan moet ik zeggen dat de

KVZ voor mij eigenlijk niet hoeft. Ik
vind het wel heel belangrijk dat er een

club is die wijst op het belang van aan-

dacht voor levensbeschouwing, zin-
geving en menselijke waardigheid.
Maar ik wil mij daarin niet laten leiden
door één bepaalde denominatie. "

W: "Ik denk dat wanÍreer je de ver-
schillende clubs zoals de KYZ samen-

voegt, je een betere afspiegeling krijgt
van hoe het momenteel in de zorg is.
Breng de kwaliteiten die je vanuit een

bepaalde traditie apart gevormd hebt

samen en maak je daarmee sterk in de

zorg."

RECENT

Wet Geestelijke Verzorging
In september 1994 hebben de KVZ en

de Christelijke Vereniging v an Zor git-
stellingen (CYZ) middels een brief de

Vaste Commissies voor Justitie en

Volksgezondheid aanbevolen positief
te adviseren over het wetsvoorstel be-

tre lfende geestelijke verzorging in

zorginstellingen en j ustitiële inrichting-
er (zie KVZ-nieuwsbrief j aargang 1,

nummer 3, september 1994).
Deze aanbeveling van deKYZ en CYZ
kwam voorl uit de vrees dat, zeker op

de lange termijn, de geestelijke verzor-
ging onder invloed van bezuinigingen
in toenemende mate onder druk zalko-
men te staan.

Begin 1995 hebben ook de Woon Zorg
Federatie (WZF) en de Landelijke Or-
ganisaties Bewonerscommissies Bej aar-

dentehuizen (LOBB) bij de vaste Com-
missies voor Justitie en Volksgezond-
heid hun instemming uitgesproken over
het feit dat het wetsvoorstel, ondanks

een negatiefadvies van de Raad van

State, toch ter behandeling aan de

Tweede Kamer is aangeboden. Evenals
de KVZ en CYZ spreken de WZF en

LOBB hun zorg uit over de risico's van
knmpende budgetten voor de geestelij-

ke verzorging. Daamaast zien zij de

Wet Geestelijke Verzorging als een

welkome en noodzakelijke aanvulling
op de Kwaliteitswet. Deze wet stelt re-
gels met betrekking tot de inhoud van
de zorg; de Wet Geestelijke Verzorging
levert met de regels inzake beschik-
baarheid en toegankelijkheid een for-
meel kader.

Samenwerkin gsverbanden
Eind vorig jaar is de KYZ met de drie
andere iandelijke identiteitsgebonden
verenigingen op het terrein van de zorg

op bestuursniveau verkemende bespre-

kingen gestart over wenselijkheden van
en mogel4kheden tot een nauwere sa-

nrenwerking. Deze verenigingen zijn
de Christelijke Vereniging van Zorgin-
stellingen (CYZ), de Protestantse Ver-
eniging voor Ouderenzorg (PVO, voor-
heen PVIB) en de Katholieke Vereni-
ging van Bejaardentehuizen (KVB). De

banden tussen de vier verenigingen be-

staan a[ veel langer en bij enkele con-

crete projecten is gezamenlijk opgetre-
den. De besprekingen tussen de be-
stuursdelegaties hebben tot doel te on-
derzoeken ofde onderlinge banden na-

der gestructureerd moeten en kunnen

worden. Het eerste overleg hierover is

positiefverlopen; afgesproken is om dit
overleg tenminste één maal per jaar
plaats te laten vinden.
Inmiddels is de horizon van mogelijke
samenwerkingsverbanden verbreed
door de oprichting in 1993 van het
Contactorgaan Nederl andse Christe lijke
Werkgevers in de Zorg (CNCWZ), een

initiatief van de Stichting Philadelphia-
voorzieningen, de Stichting Zorgverle-
ning's-Heerenloo en de Johannes-

Stichting. Reeds 15 instellingen, waar-
onder enkele KVZ-leden, hebben zich
bij het CNCWZ aangesloten.
Doel van het contactorgaan is het be-

hartigen van de belangen van christelij-
ke zorgaanbieders, met name bij onder-

weÍpen die met identiteit te maken heb-

ben. Het CNCWZ wil door aansluiting
van zorginstellingen bij het NCW (via
de CNCWZ) inspelen op een meer

marktgerichte benadering van de ge-

zondheidszorg, ingangen en bestuur-
hjk-politieke contacten op hoog niveau
helpen creëren en meehelpen aan het
versterken van de randvoorwaarden
voor het functioneren van christeiijk-
maatschappe I ij ke organ isaties.

Onlangs heeft het bestuur van de KVZ
een eerste informatief en opiniërend
gesprek gehad met de voorzitter en de

secretaris van de CNCWZ. Meer hier-
over in de volgende nieurvsbrieven.

Bezwaren tegen Voorontwerp-
plan Regio Rijnmond
In het Voorontwerpplan Regio Rijn-
mond wordt ervoor gepleit om de ver-
deling van zorgvoorzieningen naar sig-
natuur in overeenstemming te laten zijn
met de feitelijke verhouding naar le-
vensbeschourving van de bevolking in
het gebied. Vanuit de KVZ, de KVB en

het VKMO is bezwaar aangetekend
tegen deze passage uit het Vooront-
rverpplan. De voornaarnste gronden van
het bezr'vaar zijn:

. het is niet aan de Provinciale Staten

om te bepalen hoe de feitelijk be-

staande maatschappelij ke plurifor-
miteit door zorgaanbieders en zorg-
vragers gestalte wordt gegeven,
het Voorontwerpplan gaat uit van
de verkeerde vooronderstelling, na-
melijk dat organisaties die vanuit
een bepaalde levensbeschouwing
werken de pluriformiteit van hun
cliënten niet voldoende zouden res-

pecteren;
het is een wezenlijk kenmerk van
een democratische rechtsorde dat
binnen een plurale en pluriforme
samenleving individuen en organi-
saties de ruimte hebben om hun
identiteit te articuleren,
het criterium van de feitelijke le-
vensbeschouwelijke verhoudingen
onder de bevolking is onwerkbaar.
Ten eerste worden de gegevens over
Ievensbeschouwelijke gezindte niet
meer bijgehouden. Ten tweede blij-
ken veel mensen die zich niet reke-
nen tot een specifieke levensbe-
schouwe lijke traditie wel nadrukke-
lijk gebruik te willen maken van het
aanbod dat door ievensbeschouwe-
lijke organisaties wordt gedaan.
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