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Jan Gielen

LÉVENSVEHHAAL EN BFTIIIVORMING

Dames en Heren,

De aanhef in de uitnodiging voor deze middag bevat een uitdaging. De vraag wordt gesteld in welke

zin het levensverhaal nu eigenlijk verschilt van de anamnese die de medícus of

gedragswetenschappelijk specialist afneemt voor híj een behandeling bepaalt.

lk vroeg me af oÍ het niet riskant was om genoemde vraag te stellen aan een klinisch psychotoog die

al bijna 2A iaar in het vak zit, namelijk de behandeling van verstandelijk gehandicapten met psy-

chische- en gedragsproblematiek. lk ben opgeleid in een tijd dat leertheoretische beschouwingen

domineerden in de benadering van problematisch gedrag en een gedragstherapeutische aanpak zowat

de enige behandelmethode was. lnmiddels lijkt de verstandelijk gehandicapte met moeiijkverstaanbaar

gedrag, zo U wil met gedragsproblematiek, het tij mee te kríjgen. Mede omdat de traditioneÍe objec-

tiverende benaderingswifzen onvermogend waren om antwoord te bieden op een aantal vastgelopen

situaties, begon het inzicht te groeien dat het uitgangspunt van zorgverlening moest komen te liggen

bij de indÍvidueel-subjeetieve leeÍ- en belevingswereld van de verstandelijk gehandicapte mens. Het

inzicht brak door dat het individuele levensontwerp uitgangspunt van zorgverlening moest zijn. Een

behandelplan kan hedeten dage de kwaliteitstoets nietdoorstaan indien hetniet een formulering bevat

waarin perspectief wordt uitgedrukt, maar dan niet in termen van afname van frequentie van

probeemgedrag, dat zal in de regel met hoge doseringen aan medicatie nog we lukken, maar in

termen van welzijn, gedefinieerd vanuit individueel-authentieke behoeften van de verstandelijk

gehandicapte. Een dergelijk kwaliteitsgehalte wordt thans door het Provinciale Consulententeam

aangehouden als voorwaarde voor honorering van extra personele en fínanciële bijstand bijde aanpak

van zeeÍ complexe problematiek.

Als U de vraag zou stellen in welk opzicht de aanpak van psychische-en gedragsproblematiek de

laatste 10 jaar veranderd is, dan zie ik een beweging in de richting van een appèl op de hulpverlener

om te trachlen de verstandelijk gehandicapte te vers-taan in zijn levensontwerp, in zijn driifueren van

persoonliik-authentiek existeren, opdat hij zijn persoonlijke levensmotieven kan onthullen. Het is de

taak van de zorgverlener de condities te ontwikkelen, opdat de persoonlijke levensmotieven ook

gerealiseerd kunnen worden. Daarin schuilt de ware rehabilitatíegedachte.

Terug naar de beginvraag: in welke zin verschilt het levensverhaal nu eigenlijk van de anamnese.

Werner van de Wouw zal U zo meteen uitleggen dat de constructie van het levensverhaal eerst

mogelijk i§ op grond van de Íenomenologísche ontmoetíng tussen zorgverlener en verstandeliik



gehandicapte medemens, waarbij geappelleerd wordt aan een zeker vermogen bij de zorgverlener tot

empathisch meebeleven. De diagnosticus die de anamnese afneemt heefteen dergelijke empathie niet

nodig om mogelijke oorzaken van een stoornis aan te duiden of symptomen te relateren aan de

verplichte criteria van een ziektebeeld.

Toch kan de behandelaar van verstandelijk gehandicapten met problematisch gedrag nietvolstaan met

enkel de constructie van een levensverhaal. Waar het levensverhaal in zijn essentie niet normatief is

en het individuele existeren niet verheft wordt tot "probleemgedrag", daar zal de behandelaar gedrag

moeten kunnen begrijpen vanuit eën normatieve context. Hijzal vanuit de individueel-authentieke wijze

van existeren willen abstraheren naar een theorie of verklaringswijze, díe hem in staat stelt individueel

existeren te begrijpen als problematisch gedrag. Wanneer hij een beroep kan doen op theorieèn of

ervaringskennis kan hij beschikken over inzichten die hem in staat stellen uitspraken te doen over de

gewenste aanpak of benadering. Het begrijpen van als problematisch gedeÍinieerd gedrag is

voorwaarde voor het kunnen formuleren van een benaderingswijze of behandelíng, doch enkel indien

dit begrijpen zeer nauw aansluit bij het individuele levensverhaal. Daardoor beweegt dit begrijpen zich

op het nivo van de theorie, waarín het levensverhaal of elementen daaryan als het ware geobjectíveerd

zijn.

Zolang de behandelaar het als problematisch aangeduide gedrag niet kan begrijpen, dat wilzeggen,

zich niet kan beroepen op de theorie die hem de meest inzichtelijke samenhang verschaft tussen de

symptomen, zal hij opnieuw moeten "afdalen" naar het levensverhaal, opdat wellicht nieuwe of andere

gezichtspunten oplichten die de inzichtelijke samenhang wel mogelijk maken. De behandelaar zal het

levensverhaal gebruiken om op geleide van ervaringskennis oÍ theorieën verbanden oÍ inzichtelijke

samenhangen te genereren en uit te drukken in de vorm van een zogenaamde idiograÍisehe theorie,

hier aan te duiden als beeldvorming.

Met betrekking tot de methodiek maken we aldus een conceptueelonderscheid tussen activiteiten op

"subject-niveau" en activiteÍten op "object-niveau". Tot de activiteiten op sublect-niveau rekenen we de

constructie van het levensvërhaal. Tot de activiteiten op object-niveau rekenen we de beeldvorming,

Bij de constructie van het levensverhaal gaat het om het vermogen om op empathische wijze te

kunnen'Verstehen" wat binnen de context van iemands leven als betekenisvol kan worden aangeduid,

De mens wordt gezien als degene die zijn eigen subjectieve wereld als werkelijkheid construeert; hii

is de 'narrator" die zijn (levens)verhaal aan ons wil doorgeven. Constructie van het levensverhaal

veronderstelt kennis van de context, ín casu de levensgeschiedenis, betekenisvolle gebeuftenissen,

waarden, ove rlevin gsstrateg ieën, primaire behoeft en, etc.

Bij de beeldvorming worden met elkaar samenhangende inzichten gegenereerd vanuit een voortdurend

cyctisch proces van toetsing van geobiectiveerde kennis aan het levensverhaal en van het

levensverhaal aan geobjectiveerde kennis. Bij de beeldvorming wordt met behulp van diagnostische

inzichten, beproefde ervaringskennis en wetenschappel(k onderbouwde theorieën logische

samenhangen in het levensverhaal aangebracht. Anders gezegd: het individueel subjectieÍ exi§teÍen,



zoals vastgelegd in het levensverhaal, wordt gerelateerd aan detheoretische inzichten. De valíditeit van

het gevormde beeld wordt uitgedrukt in termen van eongÍuentie tussen geobjectiveerde kennis en

inzicht enerzijds en hetvia de fenomenologische weg verkegen lerrensverhaal anderzijds. Anders dan

bij het levensvethaal, waar de mens en ziin leven zelf de context vormen veor wat als betekenisvol kan

worden aangeduid, wordt bij de beeldv"orming de cnntext gemaal{ door de samenhang die de

inzichtgevende theorie verschaft (idiograÍische theorie; N = 1 theorie).

Laat ik mijn betoog adstrueren met de casus Michel.

{casusbeschrijving}
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'We vatten §arfiën, Waat het hier om gaat is de samenhang tussen levensverhad en beeldvorming- Voor

de.diagnostieus en bëhandetaar is hetbelangrilk daf hii pàrticípeort in besprekingen rondom de constÍuctie

van'het ev.ensverhaal. Hel is ziin taak om vanuit het levensverhaal théoretische ineichten te :§sÍleferefl:die

het meest congruent,ziin nret dit verhaal.'Vervolgens kunnen uitspraken en interpretaties aangmnde het

levens{erhaal gatostst v'orden aan het theoretisehe ineicht waardosÍ de'vtrliditeii van de uits.praken

toenëemt, Opdezewijze.ktíigt de beeldvorrninghet kara*ter yan'een idíograÍisehe,theorie, namelijk deN:*l

theorie.

Darnes en HeÍen,

tk heb getracht een model te presenteren waarbij de díagnosticus alq. ve-rtolker van de objeotiverenda

henaderingswijze het authentieke levensverhaal als ultgangspuntv.an handelen neemt. Daarmee doeÍ hij

naar ons inzicht het meest recht aan het indiVidu en is de kans op succes uan de behandeling of

benadering verreweg het grootst. Voor onze insteling., Eckartdal te Eindhoven geldt deze methode als een

heproafde benaderingsW[ze dieveel perspectkÍ hërbéfgtvosr mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

lk dank U wal.


