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dan ook geen aparte 'speciale'voorzienin-
gen oÍ dienstverlening meer nodig zou
zijn. Mensen maken net als iedere andere
burger gebruik van de 'gewone' huisarts,
psycholoog, logopedist en als zij daaraan
behoefte hebben de 'gewone' pastor van
de parochie of gemeente.
Zeker zal dat voor een aantal mensen met
een verstandelijke handicap heel goed
kunnen, maar het is al té eenvoudig ge-
steld om te zeggen dat we helemaal geen
speciale voorzieningen of dienstverleners
meer nodig hebben.
De conclusies van het Friese onderzoek
wijzen ook in die richting waar het de
geestelilke verzorging betreft.

Conclusies vanuit de zorg
De instellingen geven aan, dat het bij
geestelijke verzorging om méér gaat dan
alleen geloof of kerkelijke zaken. Aanslui-
tend bij de deÍinitie van de Nederlandse
Zorgfederatie over geestelijke verzorging
zegt men: dat geestelijke verzorging het
brede gebied van zingevings- en levens-
vragen bestrijkt. Alleen daarom al kan dit
niet volledig worden overgenomen door
kerken of geloofsgemeenschappen.
Niet voor niets wordt door de overheid
geestelijke verzorging als onderdeel van
kwaliteit van zorg gezien en is daarom bij
wet geregeld.
Bovendien is het cliëntenpotentieel op le-
vensbeschouwelijk gebied zo divers, dat
geestelijke verzorging niet vanuit één le-
vensbeschouwelijke richting kan worden
benaderd.
Of bij verdergaande integratie geestelijke
verzorging kan worden gegarandeerd zal
volgens de instellingen deels ook aÍhan-
gen van de vraag of geloofsgemeen-

schappen ook bereid en in staat zijn reke-
ning te houden met de soms beperkte mo-
gelijkheden en andere communicatievor-
men van mensen met een verstandelijke
handicap.
Als zij een deel van de geestelijke verzor-
ging overnemen zullen zij deze andere
communicatievormen moeten eigen ma-
ken en toepassen.
Dat vraagt er om dat deze gemeenschap-
pen zich zullen moeten bekwamen in het
direct contact leggen met mensen met een
verstandelijke handicap en deze als per-
soon ook willen ontmoeten.
Dat zullen zij ook zelf moeten willen en

kunnen. Met andere woorden het initiatief
daartoe zal van de gelooÍsgemeenschap-
pen zelf moeten uitgaan.
Maar waar het gaat om bewustwording
van levensbeschouwelijke aspecten in de
zorg zal dit toch een taak van de specialis-
tische instelling geestelijke verzorging blij-
ven. Daarbij gaat het vooral om scholing,
voorlichting. overleg e.d.

Conclusies vanuit de gelooÍsgemeen-
schappen
Er kwam een grote respons aan antwoor-
den vanuit de gemeenschappen.
Eén van de belangrijkste conclusies is: er
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