
Organisatie

Ploats
Kerkzaal van De Hartenberg
Apeldoornseweg 60
6733 SC Wekerom (gem. Ede)

Datum en t[id
Vrijdag 12 juni 1998, 14.00 tot 17.00 uur

Ko$en
De prijs, inclusief lezingenbundel, is/ 50,-.
I-eden van de Vereniging 's Heeren l-oo en/of
medewerkers van de Stichting Zorgverlening
's Heeren Ino betalen/ 40,-.
De aanmelding is definitief na overmaking van
dit bedrag op bankrekening 67.67.49.208, o.v.v.
'leerstoel meeting 4'.

Aanmelding
U kunt u zich tot uiterlijk 3 juni a.s. aanmelden
bij:

Bestuursbureau 's Heeren [.oo
Afdeling Communicatie
Postbus 647
38m AP Amersfoort
tel: 033 -4601 851

fax: 033 - 4ó01 881

Na aanmelding en ontvangst van de betaling
66yangt u een routebeschrijving naar
De Hartenberg.

Willem van den Bergh-
leerstoel

Uitnodiging

voor de vierde

Willem Yan den Bergh-meeting

Thema:

Het 'levensverhaal' in de zorg voor

mensen met een verstandelijke handicap

Danrm:

Vrijdag 12 juni 1998

14.00 tot 17.00 uur

De Hartenberg, Ede
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Over het thema

Doorgaans vindt diagnostiek plaats aan de hand
van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten.
Behandelingsstrategiën en begeleidingsdoelen
wordel geformuleerd in objectiveerbare termen.
Handleidingen voor zorgplannen moedigen aan
dat effecrneting geschiedt aan de hand van
kwantificeerbare gedragzuitingen

De groeiende aandacht voor het 'levensverheal'
in de zorg voor Ínernen met eeÍl verstandelijke
handicap is een reactie op deze objectiverende
benadering. In het levensverhaal komt de

cliënt/tewoner n:ur voren te midden van degenen

die voor hem of haar van betekenis zijn

Geweest). Hoe de betrokkene zichzelf ziet wordt
mede bepaald door het beeld dat anderen hebben.
De mogelijkheden van de Ín€ns met een handicap
worden mede door deze relaties bepaald. Ook de
zorgpraktijk wordt op deze leest geschoeid. Dit
betekent dat de samenhang tussen zelfbeeld en
beeld van de ander - znutel van de cliënt als van
de hulpverlener - uitgangqpunt van de

zorgverlming wordt. Een belangrijke vraag is in
welke zin het levensverhaal nu eigenlijk verschilt
van de anamnese (zielctegeschiedenis) die de

medische of gedragswetenschappelijke qpscialist

afueemt voor hij een behandeling bepaalt. Anders
gez4d: wat is in metlndische zin het specifieke
karakter van narrativiteit?
ln deze Willem van den Bergh-meeting komen
drie praktijken aan de orde waarin het specifieke
karakter van de aandacht voor het levenwerhaal
beproefd wordt. In de eerste plaas eaat het orn de

praktiik van de b*andelingvan problernatisch

gedrag . Ten npeede om de praktijk van geestelilke

vemorging. Tenslote wordt de betekenis van

narrativiteit orderruht voor een ethiek van de

zorgvedening.

De Willem vafl den Bergh'meetings

Vanwege de Vereniging 's Heeren Loo is sinds

I september 1995 aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam de Wlem van den Bergh-berstoel

gevestigd. Het werkgebied van de leerstoel omvat

onderzoek en onderwijs op het gebied van de

normatieve aspecten van de zorgverlening aan

mensen nret een verstandelijke handicap. De

npdewerkers van de leerstoel willen betrokkenen

bij de praktijk van de zorgverlening aan

verstandelijk gehandicapten geregeld in de

gelegentreid stellen kennis te nemen van relevante

thema's uit het aandachtsgebied van de leerstoel.

Vooral willen zij belangstellenden de kans bieden

om discussiebijdragen te leveren met brekking
tot die thema's. Daartoe worden delUillem van

den Bergh-meetings georganiseerd. Wij nodigen

u uit om deel te nemen aan de vierde meeting'

die zal plaatsvinden op vrijdagmiddag

12 juni 1998 van 14.00 tot 17.00 uur in

De Hartenberg te Ede.
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Doorgaans vindt diagnostiek plaats aan de hand

van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten.
Behandelingsstrategitbn en begeleidingsdoelen

worden geformuleerd in objectiveerbare termen.

Handleidingen voor zorgplannen moedigen aan

dat effecrneting geschiedt aan de hand van

kwantificeerbare gedragzuitingen

De groeiande aandacht voor het 'levensverhaal'

in de zorg voor mensen met een verstandelijke

handicap is een reactie op deze objectiverende
benadering. [n het levensverhaal komt de

cliënt/tewoner naar voren te midden van degenen

die voor hern of haar van betekenis zijn
(geweest). Hoe de betrokkene zichzelf ziet wordt
mede bepaald door het beeld dat anderen hebben.

De mogelijkieden van de mens Ínet een handicap

worden mede door deze relaties b€paald. Ook de

zorpraktijk wordt op deze leest geschoeid. Dit
betekent dat de samenhang htssen zelfbeeld en

beeld van de ander - zowel van de cliënt als van

de hulpverlener - uitgangspunt van de

zorgverlening wordt. Een belangrijke vraag is in
welke zin het leversverhaal nu eigenlijk verschilt

van de anamnese (ziektegeschiedenis) die de

medische of gedragswetenschappelijke specialist

afoeemt voor hij een behandeling bepaalt. Anders
gezegd,: wat is in mettrodische zin het qpecifieke

karakter van narrativ iteit?
In deze Willem van den Bergh-meeting komen

drie praktijken aan de orde waarin het specifieke

karakter van de aandacht voor het levensverhaal

beproefd wordt. In de eerste plaats gaal het orn de

pra§k van de bdlandelingvan problernatisch

gedrag . Ten tweede om de prakdk van geestelijke

verzorging. Tensloue wordt de betekenis van

narr*iviteit onderzocht voor een ethiek van de

zorgverlening.

Progratnma

14.00 uur

14.15 uur

14.20 uur

14.45 uur

15.10 uur

15.30 uur

15.50 uur

16.45 uur

Onwangst

Opening door de dagvoorzitter
Prof.dr. J.S. Reinders

Ilrs. J.J.M. Gielen,
klinisch psycholoog

Beeldvorming: tussm
levmsvertaal m
diagnostiek.

Drs. W. van de Wouw,
theoloog
Ha levmsvertualals
zingevingsverlwal. Em
fitndamentele bijdrage
varuit g e e st elij lce v e no rging.

Ih. E.P. Meininger, ethicus

Ideniteit en nnnaiviteit : de
baekenis van het levensverlnal
voorem ahiekvotde
zorgverlming.

Pauze

Discussie onder leiding van

Prof.dr. J.S. Reinders

Sluiting, aperitief



Personalia

Prof.dr. J.S. Reinders is hoogleraar ethiek
aan de Faculteit der Godgeleerdheid en der
Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Hij is houder van de door de
Vereniging 's Heeren Lno ingestelde Willem
van den BerghJeerstoel voor onderwijs en
onderzoek van de normatieve aspecten van de
zorgverlening aan mensen met een
verstandelijke handicap.

Drs. J.J.M. Gielen is als klinisch psycholoog
verbonden aan Eckartdal te Eindhoven. Hij is
behandelcoördinator van een afdeling ,Sterk

Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk
Gehandicapten'. Bovendien is hij verbonden
aqn het provinciale consulententeam in
Brabant.

Drs. lV. van de lVouw is theoloog en
studeerde ook godsdienstpsychologie. Hij is als
geestelijk veÍzorger verbonden aan Eckartdal
te Eindhoven en mede-auteur van Mensen met
e en verhaal. Een naratief-pastorale
benadertng van mensen met een verstandelijke
handicap (uitgave SGO te Hoevelaken).

Dr. H.P. Meininger is theoloog-ethicus. Hij
is staflid van de Vereniging 's Heeren loo en
als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan de Willem van den Bergh-leerstoel.
Hoofdgebied van zijn onderzoek is zorgethiek
in relatie met de zorgverlening aan mensen
met een verstandelijke handicap. Van zijn
hand verscheen ditjaar ,...ak uzelf. Een
theologisch-ethische studie van zorg voor
verstandelijk gehandicapten (uitgave
Vereniging 's Heeren [no, Amersfoort).


