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Uit de pastorale hoek
Toen begin dit jaar binnen de staÍ het
voorstel uitgevoerd werd om het aantal
werkgroepen, dat op Eckartdal in het
leven geroepen was, eens overzichtelijk in
beeld te brengen, werd er op ver
schillende fronten nogal verbaasd gerea-
geerd over de hoeveelheid overlegsitqa-
ties waarbij de dienst pastoraat betrokken
is. Het valt niet te ontkennen, het zijn er
nogal wat.
Levensbeschouwing, zingeving en pasto-
raal zijn op veel vlakken binnen de orga-
nisatie actieÍ oÍ ondersteunend aanwezig.
Enerzijds heeft dit te maken met het cen-
traal stellen van de levensbeschouwelijke
aspecten binnen de zorg en anderzijds
vindt dit zijn basis in de uitwerking van de
pastorale zorg; het bewust maken van,
het bezinnen op en het richting geven
aan levensvragen.
Met name in die situaties waarin waarden
en normen een belangrijke leidraad vor-
men bij de keuze van, oÍ het waarborgen
van zorgaspecten ligt het voor de hand
dat er een beroep gedaan wordt op deze
dienst.
Graag wil ik aan de hand van een voor-
beeld hier nader op ingaan.

Tijdens een stafbijeenkomst werd verslag
gedaan over een studiedag waaraan en-
kele stafleden hadden deelgenomen. Het
betrof hier het onderwerp seksualiteitsbe-
leving bij verstandelijk gehandicapten en
de kwetsbaarheid die zij hierin vormen.
ln de voorgaande jaren zijn er op Eckart-
dal enkele notities verschenen die richting
proberen te geven in het omgaan met
seksualiteit en lichaamsbeleving van be-
woners.

Het betreft in deze notities voornamelijk
de aspecten van vriendschap en relatie-
vorming.
Daar waar het de zorg in volle omvang
betreft, dus niet alleen onze eigen woon-
en leeÍgemeenschap, worden we nogal
eens geconÍronteerd met nieuwe feiten
zoals: de problematiek rondom AIDS,
seksueel misbruik, ongewenste intimitei-
ten en incest. Onderwerpen die aanlei-
ding geven tot uitvoerige discussie.
Dit stelt een vraag aan zorgverleners en
Íamilieleden, hoe om te gaan met en aan-
dacht te besteden aan vragen die hier-
over gesteld worden. Misschien ook wel
hoe om te gaan met vragen die hier be-
trekking op hebben, maar die niet gesteld
worden. Gezien de omvang van de vraag-
stelling werd aldus besloten tot het instel-
len van een adviesgroep lichaamsbele-
ving en seksualiteit.
Er is gekozen voor een brede samenstel-
Iing van deze adviesgroep waarin o.a.
ook deelgenomen wordt vanuit de dienst
levensbeschouwing en pastoraat.
Bewust kiezen voor het bespreekbaar wil-
len maken van dit onderwerp betekent
daarom ook, eigen waarden en normen
kunnen aangeven, maar ook het be-
spreekbaar maken van eigen grenzen,
wel met de bereidheid verder te willen rei-
ken dan deze grenzen om zo, het uitein-
delijk gestelde doel, zo mogelijk waarden-
vrij, te benaderen.
De remmingen die we ervaren ten op-
zichte van het bespreekbaar maken van
onze eigen waarden en normen, vormt
een barrière voor het kunnen waarderen
van de betekenis die seksualteit voor an-
deren kan hebben. Dit vraagt dus een
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respectvolle benadering van alle partici-
panten. Dit laatste moet dan ook de basis
vormen waarop bespreking van dit onder-
werp gestoeld is en waarop beleidsadvie-
zen geÍormuleerd worden. Kiezen voor
het formuleren en uitvoeren van beleid op
dit terrein betekent dan ook kiezen voor
het bespreekbaar maken en houden van
dit onderwerp.
Accepteren dat dit een wezenlijk on-
derdeel van het leven is, niet iets waar
ieder een recht op heeÍt, maar in dia-
loog met anderen proberen aan te
geven wat het toevoegt aan iemands
bestaa n.
Het betekent ook oog hebben voor de
kwetsbaarheid van hen die hierin af-
hankelijk zijn van anderen.
Daar waar onze houding een openheid
uitstraalt in het durven uitspreken van
opvattingen en benaderingswijzen van
seksualiteit en lichaamsbeleving (dit
ligt vaak heel dicht in ons bereik, denk
b.v. aan het aangeven in sollicitatie-
gesprekken van dit geformuleerde be-
leid oÍ aan het bespreken van de zorg-

plannen) ontneemt dit de beladenheid
van dit onderwerp, welke nog zo vaak
ervaren wordt.
Zoals uit dit voorbeeld mag blijken
vormt deelname vanuit de dienst pas-
toraat en levensbeschouwing een bij-
drage in het richting geven van proces-
sen die betrekking hebben op het tot
stand komen van zorg die we geza-
menlijk willen waarborgen.
Het gaat om het klimaat dat geschapen
wordt om processen tot stand te laten
komen.

N.B. De adviesgroep seksualiteit en
lichaamsbeleving heeft ondersteuning
gevraagd bij de Rutgerstichting, bij het
formuleren van beleidsadviezen. De re-
sultaten hiervan zullen in de loop van
1992 ter bespreking aan de staf worden
aangeboden.

Jan Kleef
Medewerker dienst pastoraat

22


