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Levensbeschouwing behoort tot de Geestelijke Verzor-
ging en vah veelal onder verantwoordel'rjkheid van een
pastoÍ verborden aan de ínstelling. Daardoor kan de
misvatting ontstaan dat levensbeschouwing zich be-
perkt tot godsdíenst, maar levensbeschouwing reikt
verder dan liturgie-vieringen in de kapel. lmmers wil je
het leven van de bewoners daar vieren, dan zal je dat
leven moeten kennen, weten wat daarin belangrijk is:
de zin en de betekenis van dat leven. Je ríchten op de
kwaliteit van dat leven.

Vroeger stond het leven van de groep centraal en wós
de aandacht gericht op wat de bewoners niet konden,
De laatste 10 à 15 jaar komt de individuele bewoner
meer centraal te staan en rícht de aandacht zich op zijn
mogelijkheden, op wat hij wèl kan. Als gevolg daaryan
is er een omslag in de zorg merkbaar: lag eerst het
vertrekpunt bí.i degenen 'die wel wisten wat goed was
voor de bewoners', nu zie je dat de zorg veel meer
wordt afgestemd op wat de individuele bewoner
vraagt. Maar om te weten wat hij vraagt, moet je hem
kennen. En iemand kennen reikt verder dan te weten
wat hij eet, welke medicijnen hil moet hebben. over
welke vaardigheden hi! beschikt, hoe je zijn intelligen-
tievermogen inschat, en dergelijke. lemand kennen
heeft yooral betrekking op weten wat voor iemand
belangrijk is in zijn leven, hoe hij is opgegroeid en wat
hij als belangrijke bagage heeft meegekregen, Dat is
weten hoe iemand graag wil dat eÍ met hem wordt
omgegaan, hoe hij tegen zijn eigen toekomst aankijlct,
waar hij blij van wordt, of juist verdrietig.

Sommige bewoners kunnen daar zelf over vertellen,
anderen níet. Om hen toch goed te leren kennen zijn
we aangewezen op wat hij laat zien. Dat kan soms in
heel subtiele, kleine díngen tot uitdrukking komen. Dat
vraagt van ons om goed te kijken. Bovendien hebben
we anderen, die de bewoner goed kennen, nodig om
over hem te vertellen. Dat kan groepsleiding zijn, of
andere mensen met wie hij al lang vertrouwd is op de
instelling. maar vooral zijn Íamilie. Als geen ander weet
de familie wat voor hem belangrijk is, als geen ander
kunnen zij vertellen hoe hij vroeger in het leven stond.

We hebben het dan over wat we noemen: het levens-
verhaal van de bewoner, het verhaal waarin de bewo-
ner zich laat kennen, waarin hij - misschien met de
woorden van anderen - vertelt wie hij is, wat hem
bezighoudt, wat hij van anderen verwacht, hoe hÍj vroe-
ger was en wat hij toen heeft meegemaakt.

Zo'n levensverhaal biedt vaak een heel andere kijk op
de bewoner, op zijn gedrag, zelÍs al'ken'je hem al heel
lang. Je snapt beter waarem hij zich juist zó gedraagt,
of waarom hii juist dót fijn vindt, oÍ daar juist bang van
is.

ln veel instellíngen wordt de laatste jaren steeds meer
het belang van zo'n levensverhaal ingezien, eeker als
men merkt dat de ideeën over de bewoner niet precies
klopten. Bezig-zijn met het levensverhaal zet ook wer-
kers in de zorg aan het denken. Men denkt vaak een
bewoner te kennen en op grond daarvan te weten wat
goed voor hem is. Maar ook werkers in de zorg zijn
mensen, mensen met eigen opvattingen en ideeën, met

een eigen kijk op het leven, Dat levert soms wel eens
zorg op die eigenlijk meer voortkomt uit wat werkers
zelÍ graag willen of belangrijk vÍnden, dan waar de
bewoner echt om vraagt. Het levensverhaal nodigt zo
de werkers uit knïsch naar zichzelf te kijken. Doe ik
wat ik zelÍ gÍaag doe èf vraagt deze bewoner er eeht
zelf om ? Zie ik bij deze bewoner wat ik graag wil zien,
of zie ik hem echt zoals híjzelf is 7

Begeleíden van mensen met een verstandelijke handi-
cap is een moeilijk vak, zeker als deze men§ over wei-
nig woorden beschikt, Je loopt het risico snel eigen
invulling te geven. Ongetwijfeld met de beste bodoe-
lingen, maar niet altiid met het resuhaat dat deze be-
woner er gelukkíger van wordt.

De in het begin genoemde omslag in de zorg is een
soort cultuuromslag die zich niet van de ene dag op de
andere voltrokken heeft. ln feite spreken we over eén
proces waarmee we al ruim tien jaar mee bezig zijn.

Nu in de instellingen in de komende periode voor elke
bewoner een zorgplan wordt gemaakt is het logisch om
het levensverhaal tot uitgangspunt te nemen. Immers
als je weet wie de bewoner ís, weet je beter wat hi.i

aan ons vraagt en zijn vraag dient uítgangspunt van het
zorgplan te zijn.

Zoals gezegd speelt de famílie een belangrijke rol in de
totstandkoming van dat levensverhaal, zeker in geval
de bewoner niet of maar weinig over zichzelf kan ver-
tellen. Maar ook als het gaat om te bgpalen wat de
bewoner precies aàn zorg vraagt, is de Íamílie, tezamen
met de bewoner, een belangrijke partij, Niet alle Íamilie
is dat gewend, Het is bekend dat familie zich soms
afuraagt oÍ ze wel seríeus genomen worden, of ze het
wel kunnen zeggen als ze andere ideeën hebben dan de

begeleiding {oÍ hun kind daar niet de dupe van wordt),
of de begeleiding het niet beter weet, die hebben er
immers voor geleerd en gaan er dagelijks mee om.

Toch is het belangrijk dat familie nauw betrokken is,
zowel bij het levensverhaal als bij het zorgplan. Ook zij
zijn deskundig door hun vaak jarenlange zorg voor de
bewoner en door hun kennis van wie hii is en hoe hij in
het levén staat. Zeker woar een bewoner zelf weinig
mogelijkheden heeft om te vertellen wie hij is en wat hi.i

graag wil, heeft hij vertolkers nodig, die voor hem het
woord doen, Hier ligt een belangrijke taak voor Familie-
verenigingen om de familie te overtuigen van het be-
lang van hun betrokkenheid, Om hen te steunen en te
helpen over drempels heen te stappen, maar ook om
kritisch te blijven volgen of de zorg voor hun kind aan
sluit bU wat het vraagt en nodig heeft.

Geestelijke verzorging blijft nauw betrokken bij de
totstandkoming van het levensverhaal omdat daarin
duidelijk díent te worden of en welke zin deze mens
aan zijn leven beleeft en hoe wij daar in de zorg een
positieve bijdrage kunnen leveren om zijn welzijn te
vergroten,
Maar ook heeft Geestelijke Verzorging tot taak het
begeleidend personeel hierbij te ondersteunen in de
vorm van bijscholing, teambesprekingen en het bi.iwo-
nen van bewonersbesprekingen.


