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Vereniging voor Afgestud eerd en:
'Theoloog binnen de zwakzin-
nigenzorg', een bijdrage van
Wernerv.d. Wouw

Gezondheidszorg a/s Plaats voor

zingevingsvragen

i iHEoLooG BTNNEN DE zwAKZINNIGENZoRG

theologische bedrijf is een wissel-

werking met juist déze Praxis van

wezenlijk belang.

ln verschillende sectoren van de

gezondheidszorg ziin theologen De eigen aard van zingevingsvragen

werkzaam. De wijze waarop zij hun binnen de zwakzinnigenzorg

taak verrichten is niet alleen at-
hankelijk van eigen inzichten en Binnen de gezondheidszorg neemt de

opvattingen, maar wordt vooral be- zorg voor geestelijk gehandicapten

paald door de specifieke situatie, die een biizondere plaats in. Het omgaan

aan elke sector binnen de ge- met zingevingsvragen is binnen deze

zondheidszorg eigen is. De gezond- tak van zorg van geheel andere

heidszorg is één van de weinige aard. Dat heeft natuurliik te maken

plaatsen buiten de kerken waar Sys- met de eigen mogeliikheden en be-

tematisch met zingevingsvragen perkingen van de gehandicapten en

wordt omgegegaan. Niet op de de kwetsbaarheid die daaruan het

laatste plaats omdat dit Íinanciëel gevolg is. Het zal duideliik zijn dat
(nog) mogelijk wordt gemaakt. Juist de zwakzinnige medemens vaak niet

op deze - niet strikt kerkelijke - in staat is zinvragen op een voor
plaatsen is ruimte voor zingevings- ons gebruikelijke wijze te stellen.

vragen van Íneer algemene aard. Dat Toch vraagt ook hij erom in

maakt deze plaatsen interessant als existentieel opzicht verstaan te
het gaat om de theologische reÍlec- worden. Daarom is het een opgave
tie op de vraag: welke zingevings- van eerste orde om vooral goed te
vragen stelt de mens zich in deze kijken in plaats van te luisteren.
post-christelijke tijd en hoe gaat lmmers de wiize waarop de mens
hij daarmee om nu de vertrouwde zich manifesteen, dan wel aan

kaders zijn weggevallen of minder anderen verschijnt onthult op welke
relevant ziin geworden? Voor het manier hij oorspronkelijk ziin



existentiële behoeften heeft ingevuld.
ln ziin gedragsuitingen - hoe
merl<waardig in onze ogen vaak ook
- ligt het zingevingsverhaal van de
arakzinnige besloten. Gedrag is er
nooit "zo maar". Het heeft altijd een
verwijzende betekenis. Altijd weer
kan de vraag gesteld worden: op
welke wijze geeft de manier waarop
de*e mens zich . in zijn gedrag
rnanifesteert uitdrukking aan de
manier waarop hij zin aan zijn
lwen geeft? Het is zeer Íundamen-
teel, dat deze vraag in de zwakzin-
nigenzorg gesteld wordt, omdat
daarmee het reÍerentiekader ook bij
het zingevende moment van de ge-
handicapte zélf gelegd wordt en niet
alleen bepaald wordt door een be-
paalde ideologie of reductionistische
mensvisie. Dat vergroot bovendien de
mogelijkheid dat we het gedrag van
deze mens eerder accepteren, ja
zelÍs leren respecteren. Vanuit zin-
gevingsoogpunt beschouwd, krijgt
het gedrag niet zelden een bepaald
perspectief.

Een hermeneutisch proces

Door te denken vanuit het zingevend
\erhaall van de gehandicapte, wordt
onmiddellijk invloed uitgeoefend op
onze eigen houding ten opzichte van
hem en onze zorgrelatie. Om de
vraag te kunnen beantwoorden wat
de levenszin van dit gedrag is, is
het noodzakelijk de zwakzinnige
mens te kunnen "beleven". K. Jaspers
spreekt in dit verband van "verste-
hen": jezelf openstellen voor deze
mens, zodat zijn zingevingsmornent
kan worden meebeleeÍd. Dit zal niet
het geval kunnen zijn bij nog niet
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beantwoorde eigen levensvragen; of
wanneer bepaalde zingevingsvragen
niet meer gesteld worden of worden
gereduceerd tot dogmatisme. Open-
staan voor het eigen levensverhaal
is daarom voorwaarde. Bovendien
zouden we het zingevende moment in

het gedrag van de ander niet anders
dan op grond van persoonlijke bele-
ving kunnen begrijpen, omdat dat
gedrag altijd intentioneel van aard
is. Vaak zai het nodig zijn kennis te
hebben van en te kunnen omgaan
met de verwijzende betekenis van
symbolen, (religieuze) beelden, ritue-
len, magisch denken of handelen.
Soms kan kennis van onbewuste im-
pulsen of motieven ons helpen. Maar
altijd is het fenomenologische ver-
staan een hermeneutisch proces,
waarin het belangrijk is bewust te
worden van eigen historie, motieven,
vragen naar zingevíng, waarden en
normen. Het spreekt vanzelÍ dat de
grootste treÍzekerheid omtrent dui-
ding van gedrag of motieven gegeven
is, indien deze hermeneutische me-
thode getoetst wordt in de kring
van allen die betrokken zijn bij de
zorg van deze mens.

De taak van de theoloog

Hoewel het bovenstaande niet het
exclusieve domein van de theoloog
is, maar een onverureemdbare op-
dracht van allen die deel hebben
aan de zorg, kan wel gezegd worden
dat de theoloog het zingevende mo-
ment uitdrukkelijk tot object van
aandacht en reÍlectie neemt en dat
hij in het "verstaansproces" een
belangrijke begeleidende rol vervult.
Samengevat zouden wij zijn taak in

een viertal aspecten willen aandui-
den:
1. Vanuit zijn specifieke kennis
heeft hij een belangrijke functie in
het helpen verstaan van het zin-
gevende moment in het gedrag van
deze mens; hij kan helpen het
typisch eigene in een breder pers-
pectief te plaatsen;
2. Hij heeft een belangrijke rol in

het begeleiden van het hermeneu-
tisch proces van verstaan. Omdat dit
veronderstelt zelf-verstaan, zal hij
het introspectief vermogen van de
zorgverleners trachten te vergroten.
3. Omdat het normatieve karakter
wezenskenmerk is van elke interactie
in de zorgrelatie - en dus ook in

het "verstehen" - zal hij mede een
taak hebben in het onthullen van de
normering welke zowel ten grondslag
ligt aan persoonlijke opvatting als
aan zorg- en begeleidingsoptieken.
4. Tenslotte heeft de theoloog een
belangrijke taak in het bevragen van
de ethische implicaties van de
diverse aspecten van beleid en
begeleiding: bijvoorbeeld gedrags-
bernvloede medicatie, therapeutische
aanpak erfel ij kheidsonderzoek e.d.

Tenslotte

Het moge duidelijk zijn, dat de
eigen aard van omgaan met zinge-
vingsvragen binnen het veld van de
zwakzinnigenzorg niet alleen boeiend
is, maar door zijn betekenisvol
karakter, dat de grenzen van het
eigen werkveld zeker overschrijdt,
ook de moeite waard is om meer in
het vizier te komen voor systema-
tisch theologisch onderzoek. Daar-
voor was deze beperkte bijdrage een
impliciete pleidooi.
*samenvatting van een eerder gele-
verde bijdrage lf
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