
agressief worden. Naast het juist interpre-
teren van de signalen die de mensen uit-
zenden is nabijheid het meest belangrijke
wat we kunnen bieden. Woorden worden
namelijk vaak letterlijk opgepakt en kun-
nen dus verkeerd begrepen worden. Wat
niet wil zeggen dat er geen vragen kunnen
zijn, die toch een antwoord nodig hebben.
Bij kinderen van deze leeftijd en bij de ver-
standelijk gelrandicapte mensen van dit ni-
veau, zie je het vragen naar het waarom

van iets veel gebeuren. Waarom gaat ie-
mand dood, of wordt iemand ziek. Laten
merken dat ook wij het 'waarom' niet altijd
weten, kan ook een antwoord zijn. Het ge-
bruik van symbolen en bijvoorbeeld at
scheidsrituelen zijn daarom op dit niveau
belangrijke punten in het verwerkingspro-
ces. Ze maken meer dan woorden duide-
lijk wat er gebeurd is en geven houvast bij
het rouwprocesl

Uit de Pastorale hoek
Zelfbeschikking: zoek het zelf maar uit?
ln de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap staat tegen-
woordig het begrÍp 'zelfbeschikking' centraal. Daarbij wordt nadruk ge-
legd op het uitgangspunt, dat ieder individu keuzevrijheid heeft op het

gebied van wonen. werken en vrije tijd. Op een congres, dat onlangs in Veldhoven werd
gehouden onder de titel 'Waar ligt de grens', plaatste de ethicus prof . Widdershoven
hierbij een aantal kritische kanttekeningen. Omdat zijn uitgangspunten goed aansluiten
bij onze zorgvisie. wil ik zijn betoog kort samenvatten.

Was vroeger in de gezondheidsethiek het
uitgangspunt weldoen en 'niet schaden'.
tegenwoordig is dat 'zelfbeschikking . Dat
gaat uit van het beginsel, dat je mensen
met rust moet laten.
Vrijheid betekent dan. dat anderen zich
niet met jou moeten bemoeien, laat staan
iets aÍdwrngen. Mensen rnoeten zelÍ hun
leven invullen en keuzen maken. Dat be-
ginsel geeÍt al problemen bij mensen die
geacht worden goed de consequenties
van hun keuzen te kunnen overzlen. Als je
bv. in het ziekenhuis ligt en voor de keuze
staat ai oÍ niet een ingrilpende operatre te
laten urtvoeren. dan heb je ook behoeÍte
aan steun bi1 zo'n belangrijke beslissing.
Je hebt er niets aan als tegen je wordt ge-

zegd'.'Zoek het zelf maar uit'.
Hoeveel te meer is het moeilijk voor men-
sen met een verstandelijke handicap om
in alle opzichten uit te gaan van het begin-
sel Ze mogen zelÍ kiezen. Kiezen kan dan
gemakkelijk leiden tot willekeur en het te-
rug geworpen worden op zichzelf kan lei-
den tot eenzaamheid. Ouders en zorgver-
leners weten uit ervaring maar al te goed,
dat steun en structuur onmisbaar zijn.

Het levensverhaal als uitgangspunt
Widdershoven biedt een andere invulling
van het begrip 'zelfbeschikking'. ln plaats
van te zeggen 'bemoei je er niet mee',
zegt hij: bied de ander mogelijkheden aan
om tot een zinvolle invulling van zijn leven
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te komen. Daarbij legt hij nadruk op het in-
houd geven aan het levensverhaal.
Maar om dat te kunnen doen zul je het le-

vensverhaal van een ander moeten kun-
nen begrijpen. Wat is voor deze persoon
van belang, wat houdt hem of haar bezig
in het leven? Begrijpen doe je niet op een
afstand, maar vanuit betrokkenheid. Je
begrijpt alleen iets van het levensverhaal
van een ander, als je jezelÍ ook de vraag
durft te stellen: Wat zou dat voor mij bete-
kenen? En voor het begrijpen van het le-

vensverhaal van een verstandelijk gehan-
dicapte betekent dat heel praktisch:
samen dingen doen, je inlaten met de an-
der. Hem of haar in alle openheid motive-
ren, waar nodig corrigeren, strukturen
aanbieden.
Elke ouder en elke zorgverlener met een
hart voor de ander weet uit eigen ervaring,
dat betrokkenheid op het leven van de an-
der en van daaruit dat leven zelf mede
vormgeven essentieel is. Anders gezegd:
het levensverhaal is niet iets wat van een

aÍstand op papier wordt geschreven, maar
is betrokkenheid op de ander. Dat maakt
dat zijn levensverhaal, maar ook dat van
verandert. Waar je een ander begrijpt, ver-
ander je zelÍ, maar ook die ander. Dus sa-
men ontstaat er iets nieuws.

Wanneer doe ik het goed?
Natuurlilk brengt dat de vraag met zich
mee: Wanneer doe ik het goed en wan-
neer doe ik het fout?
Daarvoor zijn er geen absolute maatsta-
ven aan te geven. ln de praktijk zul je mer-
ken wanneer het 'Íout' is. Als je bv. weer-
stand ontmoet (de ander wil het niet), of
als je jezelf in allerlei bochten moet wrin-
gen (om iets voor elkaar te krijgen) of als
het te abstract wordt.

'Goed' is wat het gevoel geeft 'dit klopt'.
Maar absoluul zeker ben je nooit. Die twij-
fel is niet erg. Ook niet als je het met el-
kaar niet eens bent. Het dwingt je nl. alert
te blijven, open te blijven staan voor ande-
re verhalen en mogelijkheden en vooral
van je fouten te leren. Het is en blijft een
zoektocht van mensen met elkaar.
Zolang ouders, familieleden en zorgverle-
ners vanuit betrokkenheid hun taak vervul-

len, leveren zij een zinvolle bijdrage aan
het leven(sverhaal) van de gehandicapte.
Die betrokkenheid betekent ook: struktuur,
regels aanbieden, de ander uitdagen
met begrip van de situatie van déze mens.
Juist vanuit deze betrokkenheid en ver-
bondenheid kunnen zij een positieve bij-
drage leveren aan de bevordering van de
zelÍbeschikking van de mens met een ver-
standelijke handicap.

Werner van de Wouw
pastor
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