
'Cees is een verstandelijk ge_
handicapte man van vijítig jàr.
Je komt moeilijk met hàm in
contact. Dat maakt het lastig
veel van hem te begrijpen.
Cees sjouwt altijd een grote
doos met zich mee met dàarin
vele kleine doosjes en allerlei
prullaria. Bij alle dagelijkse
bezigheden als douchen, óten
en slapen blijft de doos binnen
oogbereik. Dít wordt vaak hin_
derlijk gevonden. Bij de maal_
tijd pakt Cees de doos uit,
foto's en portretten van zijn
hele familie worden uitgestaid
en dat vraagt veel ruimte. Als
Cees ernstig ziek wordt blijven
{e !o1en dicht, onder zijn bed,
dicht bij hem. Cèes gaat dood.
Daags na zijn overlijden komt
de doos ter sprake.,,Die rommel
zullen we missen,,. De doos ligt
al in de container. ,,WaaroÀ

was Cees onafscheidelijk ver_
bonden met zijn dozen?,, Dit
was de centrale vraag die ver-
volgens gesteld werd. Dan
duiken in het gesprek zijn
geslotenheid en zijn uitstallin_
gen bij de maaltijd op. We
verbazen ons over díe tegen_
stelling: "die doos was zijn
geheim, gesloten en toch
open, gesloten over zichzelf
en open over zijn familie,,. De
doos was Cees zelf, hij sjouw_
de zijn heÍe zíel en zaligheid
mee. En dat ligt nu in de con_
tainer. We schamen ons eigen_
lijk. De container wordt op-z,n
kop gezet; het symbool van
Cees worcit in ere hersteld.,

Dit is in het kort één van de
levensverhalen die Ton van
Oosterhout en Werrier van de
Wouw vertellen in hun boek
'Mensen met een verhaal, datzij samen met Thom Spit

geschreven hebben. Thom kan
vanwege vakantie niet bij het
gesprek aanwezig zí)n. Wer_
ner: "dit boek heeft een lange
voorgeschiedenis. leder op onze
eigen manier waren we al
bezig om op een andere wijze
naar de bewoners te kijken.
We wilden ze niet meer inde-
len in hokjes naar niveau,
naar gedrag. lemand ís toch
meer dan z'n dwanghandelingl
We wilden er veel meer achtÀr
komen wat een mens met een
verstandel ijk hand icap bedoelt
met zijn gedrag, wat hij ons
hiermee wil vertellen. We ont_
dekten bij onszelf maar ook
bij anderen de beperkingen
van de toenmalige zorgvisie,,.
Ton: "Vanuit onze betrokken-
heid bij overlijdens van onze
bewoners keken we vaak terug
op hun leven. De verhaleÀ
komen dan los. Er wordt verteld
hoe hij vroeger was, wat hij
fijn vond, waar hij een hekei
aan had enzovoort. Het werden
hele levensverhalen met vaak
verrassende elementen. Elemen_
ten waarvan we achteraf zeiden:
'hadden we dat maar geweten,,
of 'hadden we dat maar
gezien'. Caandeweg zijn we
samen op zoek gegaan naar
een andere benadering. Ook
wilden we als pastor onze
betrokkenheid mei de bewoners
duidelijker vorm geven en niet
alleen op het sacramentele vlak
functioneren. De zin en de
onzin van het bestaan en de
betekenis die we daaraan kun-
nen geven dat moest onze
insteek worden als ons aandeel
in de zorg. Met vragen als: ,wie
is deze mens met een verstan_
delijke handicap,, ,hoe 

ervaart
hij zijn leven,, ,wat maakt hem
uniek en wat verwacht hij van

on van out en

erner van de wouw
tvtun



ons als zorgverleners/?. We
hebben gemerkt dat juist de
Ievensverhalen van deze men-
sen een antwoord kunnen geven

op die vragen".
Werner: "Maar bij het vinden
van antwoorden op vragen als
'wie is deze mens' kom je ook
op de vraag: 'wie ben lk '. Dus
het op deze manier tegen het
Ieven aankijken vraagt ook iets
van jezelf. Hoe ga je zelí met
de dingen om? Stel je jezelf dat
soort vragen? Wat zijn mijn
waarden en normen enzovoort.
We ontdekten dat die eigen
opvattingen bepalend zijn voor
wat wij van anderen zien en
dus ook niet zien".

Oog voor eigenheid
Om al deze vragen die de zin-
gevingsaspecten van bewo-
ners zichtbaar moeten maken
te structureren en systemati-
scher in kaart te brengen ont-
stond de behoefte hiervoor

instrumenten te ontwikkelen.
Na onderzoek en ondersteund
door verschillende godsdienst-
psychologen en praktisch
theologen zijn de drie pastors

aan het schrijven gegaan. Het
resultaat is een voor de praktijk
bruikbaar boek dat als instru-
ment kan dienen om in de
dagelijkse zorg meer oog te
hebben voor de eigenheid van
mensen en daarop de zorg ook
af te stemmen. Het levensver-
haal en het zorgplan zijn twee
kernbegrippen ín dit boek.
Ton en Werner merken tot slot
nog op: "het boek is wel af,

maar de werkwijze moet nog
gemeengoed worden en bre-
der gedragen. Het maken van
een 'levensverhaal' vraagt echt
om bijscholing. En dan is het
nog de kunst om ervoor te
zorgen dat het niet weer een
nieuw verslag wordt maar dat
dit levensverhaal het funda-
ment is voor het zorgplan".

Beide hopen dat ze met dit
boek een bijdrage hebben
geleverd aan de zorg voor
mensen met een verstandelijke
handicap, waardoor hun eigen-
heid meer in het vizier kan
komen en behoed kan worden.
Het boek is bestemd voor een
brede doelgroep : zorgverleners,
mensen werkzaam in onder-
steunende functies, leidingge-
venden, ouders en familieleden.
Het boek is bijzonder geschikt
voor opleiding en bijscholing.
'Mensen met een verhaal' kan
besteld worden bij SCO Hoe-
velaken, Antwoordnum mer 220,
3860 VE Hoevelaken, tel.
033-2537437, Faxnr. 033-
2538139, of bij de boekhandel.
Het boek kost f.29,90 bij voor-
intekening (vóór 31 oktober
1996). Daarna kost het f.39,90.
De auteurs zijn geestelijk ver-
zorger bij Stichting Oro,
Eckartdal en de Donksbergen.
lne van Tulder.


