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2. Theoretische invalshoeken

2.1. Inleiding

Het doel van deze studie is het geven van een historisch overzicht van de belangrijkste

naoorlogse ontwikkelingen in de Nederlandse gehandicaptenzorg. Om enige samenhang in

de veelheid van gebeurtenissen te krijgen en een louter passieve opsomming van feiten te

voorkomen, worden concepten uit de sociale wetenschappen gebruikt. Deze concepten

dienen als ‘lichtbundels’ die zaken verhelderen en de nadruk leggen op bepaalde aspecten.

De theoretische begrippen worden als verhelderende zoeklichten gebruikt. Ze zullen niet

functioneren als dwingende, wat gemakzuchtige interpretaties die andere zienswijzen

uitsluiten of dienen als een procrustesbed waarin de feiten, desnoods vervormd, moeten

passen. Deze studie beoogt bovenal een evocatie te zijn van het verleden, van motieven en

handelingen van mensen en groepen en van historische ontwikkelingen. In dit hoofdstuk is

een beschrijving te vinden van de verschillende concepten die helpen bij een meer

systematische benadering van de historische werkelijkheid.

In paragraaf 2 komt eerst de vraag aan de orde wat eigenlijk onder verstandelijk

gehandicapt-zijn werd verstaan en wie de mens was die met de term ‘verstandelijk

gehandicapt’ werd omschreven. In paragraaf 3 vragen wij ons af in hoeverre de sociale

werkelijkheid, waarin de geschiedenis van de gehandicaptenzorg heeft plaatsgevonden,

kenbaar is. Nagegaan wordt welke bijdragen de sociale wetenschappen kunnen leveren in

het verkrijgen van inzicht in de sociale werkelijkheid. In paragraaf 4 volgt een uiteenzetting

van de begrippen en concepten die als spotlichten op de werkelijkheid zullen dienen. Eerst

komen de systeem- en speltheorie aan de orde en vervolgens de verschillende niveaus

waarop ontwikkelingen en gebeurtenissen geïnterpreteerd kunnen worden. Daarna worden

concepten toegelicht die licht werpen op de wijze waarop afwijkende mensen, onder wie

verstandelijk gehandicapten, in de afgelopen eeuw zijn behandeld. Ten slotte wordt in

paragraaf 5 één en ander kort samengevat.

2.2. Wie was de mens met een verstandelijke handicap?

Er zijn door de eeuwen heen veel termen gebruikt om de groep burgers aan te duiden die in

deze studie centraal staan. Om er slechts enkele aan te halen: zotten, onnozelen, dollen,

zwakzinnigen, idioten, achterlijken, debielen, imbecielen, mongolen, geestelijk

gehandicapten, verstandelijk gehandicapten. Er zijn verschillende, vaak tegenstrijdige

beelden geweest om hun plaats in de wereld te duiden. Soms werden zij als ‘onnozele

heiligen’ verheerlijkt en soms als demonen of duivelskinderen verafschuwd. Zij werden

gezien als onderdeel van de dierenwereld, als minderen, als behorend tot een andere soort,

maar ook als lichtende voorbeelden van authentiek mens-zijn in een technocratische

samenleving. Deze diversiteit aan benamingen en beelden geeft al aan dat het moeilijk is te

omschrijven wie onder de term ‘verstandelijk gehandicapt’ valt.
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De diepste oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat, zoals Meininger stelt (1), verstandelijk

gehandicapte mensen van alle normen afwijken. Zij wijken van de statistische norm af omdat

zij anders zijn dan de meerderheid, van de ideale norm omdat zij nooit toekomen aan de

maatschappelijk gewenste vorm en van de individuele norm omdat zij afwijken van wat ‘men’

vindt dat een persoon behoort te zijn. Door die afwijkendheid bedreigde de verstandelijk

gehandicapte mens niet alleen het zelfbeeld van mensen, maar ook de maatschappelijke

orde die daarop was gebaseerd. Het benoemen van mensen tot  ‘verstandelijk gehandicapt’

was daarom een beheersingsmiddel om het afwijkende te rubriceren en daarmee buiten

onszelf te sluiten. Immers, de confrontatie met het afwijkende dwingt ons en de samenleving

tot een onaangename zelfconfrontatie die wij proberen te vermijden door de betreffende

persoon te etiketteren, in een vakje te stoppen en zo van ons af te schuiven.(2) Eeuwenlang

vormden verstandelijk gehandicapten onderdeel van een grote ongedifferentieerde groep

mensen die aan de rand van de samenleving verkeerde. Zij werden, op basis van hun gek

gedrag of verstandelijke beperkingen, vaak aangeduid als onnozelen en zotten. Pas in de

loop van de 19e eeuw kristalliseerden deze mensen zich als het ware in een aparte groep uit

en werden termen systematischer gehanteerd.(3) De pioniers van de gehandicaptenzorg

spraken aan het begin van de 19e eeuw over ‘zwakzinnigheid’ omdat zij ervan uitgingen dat

het ging om een probleem van de zwakte van de ‘centrale verstandszin’. Zij meenden door

behandeling en training van die ‘zwakke zin’ de betreffende persoon te kunnen genezen.

Toen dat niet lukte, kwam in wetenschappelijke kringen de term ‘oligofrenie’ in omloop (wat

duidde op weinig hersenen) en werd ‘idiotie’ de verzamelterm. Idiotie werd gezien als een

vorm van krankzinnigheid. Na 1900 werd ‘zwakzinnigheid’ de onderscheidende aanduiding,

op basis van het intelligentiequotiënt onderverdeeld in idiotie (IQ beneden 40), imbeciliteit

(40-60) en debiliteit (60-80). In de loop der tijd werden de termen ernstig, matig en licht

verstandelijk gehandicapt gehanteerd.

Deze termen ontwikkelden zich van wetenschappelijke benamingen tot scheldwoorden

waarin de minachting en angst die de maatschappij voor deze mensen voelde tot uitdrukking

kwamen. Geleidelijk aan kwamen deze discriminerende begrippen ter discussie te staan en

vroeg men zich bijvoorbeeld af of debielen wel tot de categorie zwakzinnigen behoorden. De

beladen termen werden vervangen door begrippen als geestelijk gehandicapten,

verstandelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke handicap. Anno 2000

verdwijnt de benaming zelfs in begrippen als ‘mens met mogelijkheden’, ‘cliënt’ en ‘burger’.

In deze studie wordt gekozen voor de term ‘verstandelijk gehandicapt’ omdat het de meeste

herkenning zal oproepen. Deze term is echter ongetwijfeld een voorlopige die, zoals de

geschiedenis laat zien, door andere begrippen zal worden achterhaald. Soms, bijvoorbeeld

waar de historische spelers de term ‘zwakzinnig’ gebruikten of waar die term de strekking

van de historische situatie beter weergeeft, wordt deze uitdrukking gehanteerd.
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Als werkdefinitie wordt in deze studie de omschrijving gebruikt die in de te bestuderen

periode het meest gehanteerd werd, namelijk die van de American Association on Mental

Retardation. Deze gezaghebbende organisatie omschreef zwakzinnigheid vanaf 1959 tot het

midden van de jaren tachtig als: een significant beneden gemiddeld intellectueel functioneren

dat samengaat met een beperkt adaptief gedrag en dat manifest wordt gedurende de

ontwikkelingsperiode.(4) Uit deze definitie blijkt dat het verschijnsel verstandelijke handicap

vooral vanuit een biologisch en psychologisch oogpunt werd bekeken. Sociologische,

juridische en pastorale invalshoeken bleven lang ondergeschikt.

De oorzaken die aan een verstandelijke handicap ten grondslag liggen, zijn even divers als

de al dan niet wetenschappelijke benamingen die toegekend werden aan mensen die onder

deze categorie gerangschikt werden. De oorzaken zijn in ruim de helft van de gevallen niet

bekend, maar ruwweg zijn er drie soorten achtergronden voor het ontstaan van een

verstandelijke handicap:(5)

1. Genetische achtergronden (genetische afwijkingen)

2. Fysiekbiologische achtergronden (vergiftigingen, infecties en dergelijke die zich voor,

rond of na de geboorte kunnen voordoen)

3. Psychische of sociale achtergronden (relatiestoornissen in eerste kinderjaren, slechte

milieuomstandigheden, opvoedingstekorten)

Het vraagstuk van de definitie en oorzaken van een verstandelijke handicap vormt een rode

draad in het verhaal. De steeds wisselende definities geven immers aan hoe moeilijk het

voor de samenleving was om deze groep afwijkende burgers te duiden en een plaats te

geven. Bovendien blijkt uit de definitieproblematiek hoe groot de invloed was van wisselende

mensbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen op de beeldvorming van verstandelijk

gehandicapten. De omschrijving die op een bepaald moment aan verstandelijk

gehandicapten werd gegeven, kwam voort uit economische en culturele ontwikkelingen en

oefende vervolgens grote invloed uit op de wijze waarop naar hen werd gekeken en op de

wijze waarop zij werden behandeld. Bijvoorbeeld, na 1945 werd het etiket van ‘verstandelijk

gehandicapte’ het biljet dat vereist was om toegelaten te worden tot het complex van

voorzieningen dat voor deze groep burgers werd opgebouwd. Daarmee kregen zelfs de

verstandelijk gehandicapten zelf belang bij het gebruik van deze terminologie.

2.3. De aard van de sociale werkelijkheid

Sociale wetenschappen als sociologie, bestuurskunde, economie en psychologie proberen

ons inzicht in de sociale werkelijkheid om ons heen te vergroten. Zij willen de ontwikkelingen

en structuren van onze samenleving verklaren en, op basis van die verklaringen, tot

voorstellen voor verbetering te komen. Echter, steeds meer lopen de sociale

wetenschappers aan tegen de aard van de sociale werkelijkheid die zich, evenmin als het

verleden, leent voor toepassing van het natuurkundig verklaringsmodel.
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In dat natuurkundig verklaringsmodel groeit een verzameling empirische feiten en theorieën

waarover zekerheid bestaat en waarover (bijna) iedereen het eens is. In de sociale

werkelijkheid kan het causaliteitsprincipe echter niet zonder meer worden toegepast, als

gevolg van de complexiteit van sociale verschijnselen, de vele interacties op verschillende

niveaus, de onbedoelde gevolgen van acties en de vele neveneffecten. Bovendien gaan de

verschillende sociale wetenschappen vaak uit van het monocausale verklaringsmodel van

hun eigen discipline, waardoor er geen integratie van kennis uit bijvoorbeeld de economie,

psychologie, sociologie en bestuurskunde plaatsvindt. Het gevolg is dat de sociale

werkelijkheid eenzijdig, en dus onvolledig, wordt bekeken en dat er op het gebied van de

sociale wetenschappen eerder sprake is van kennisstagnatie dan van systematische

vooruitgang.(6) Sociale wetenschappers verbloemen deze waarheid soms door gebruik te

maken van een voor de leek onbegrijpelijk jargon en ondoordringbaar begrippenapparaat.

Een vluchtige rondblik over enkele sociale wetenschappen die voor deze studie van belang

kunnen zijn, bevestigt deze waarneming.

De sociologie heeft bijvoorbeeld de neiging over te gaan tot heiligverklaring van de ‘vaders

van de sociologie’ om de verbrokkeling van de sociologische theorie te verdoezelen. Verder

gebruiken sociologen modellen soms als een procrustesbed: alles wat er buiten steekt, wordt

afgehakt. Ten slotte zijn hun algemeen geldige uitspraken vaak gemeenplaatsen. De

economische wetenschap gaat uit van een zeer eenzijdig mensbeeld. De homo economicus

is een niet-bestaande figuur omdat mensen niet alleen rationeel handelen vanuit hun

eigenbelang. De voorspellende waarde van de economische wetenschap is dan ook beperkt.

De bestuurskunde en beleidswetenschappen kenmerken zich door een veelvoud van

benaderingen, theorieën en modellen. Okma constateerde in haar dissertatie dat er geen

algemeen aanvaarde taxonomie of hiërarchische ordening van theorieën, begrippen of

modellen bestaat voor het bestuderen van het openbaar bestuur, belangengroepen en

instituties.(7) Bovendien gingen veel bestuurskundige theorieën uit van monocausale

verklaringen en van het beperkte model van een rationeel besluitvormingsproces waarin een

rationele actor doeleinden en middelen met elkaar verbindt.(8)

Met de door de menswetenschappen opgebouwde kennis over de mens is het niet veel beter

gesteld. Kunneman constateert dat de geschiedenis van de menswetenschappen gedurende

de laatste twee eeuwen wordt gekenmerkt door onophoudelijke pogingen om een

overkoepelende of funderende orde te identificeren, in termen waarvan de mens en het

menselijk handelen begrepen en verklaard zouden kunnen worden. Maar al die pogingen zijn

op mislukkingen uitgelopen.(9) De wetenschappelijke kennis van de mens geeft een

gefragmenteerd beeld te zien van elkaar uitsluitende biologische, medische, psychologische,

geesteswetenschappelijke, sociologische en economische benaderingen en de daarbij

behorende reducties van de mens tot één aspect.
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Er zijn vele psychologische en psychiatrische modellen van de mens, maar die verschillen

per psycholoog of psychiater, afhankelijk van hun maatschappij- en mensopvattingen.

Postmodernisten betwijfelen zelfs of er zoiets is als een ‘vaste persoonlijke identiteit’ en

spreken over de ideologie van het vrije en creatieve eenheidssubject. De mens zou een

kruispunt van interferenties zijn, van lichamelijke, talige, institutionele en economische

krachtenvelden en vermogens waarbinnen geen sturend centrum of controlerende instantie

valt aan te wijzen. Ondanks alle inspanningen bestaat er dus geen wetenschappelijk

antwoord op de vraag naar het wezen van de mens.(10) Kortom, wetenschappers kunnen

slechts een beperkt deel van de enorme hoeveelheid van sociale verschijnselen in hun

onderzoek betrekken. De selectie en interpretatie van feiten wordt daarom sterk beïnvloed

door de vraagstellingen, vooronderstellingen en theorieën die zij hanteren. Aangezien die per

wetenschapper verschillen, ontstaan er vele, vaak tegenstrijdige theorieën (of paradigma’s)

over de vraag hoe een deel van de werkelijkheid in elkaar zit. Een bepaalde theorie blijft

dominant zolang een groep onderzoekers in een vakgebied ermee instemt. Op een gegeven

moment tonen nieuwe feiten echter de onjuistheid van de theorie aan of komen andere

vraagstellingen op en wordt een nieuwe theorie ontwikkeld die meer inzicht biedt.

Vanuit deze achtergrond over de inhoud en vooruitgang van wetenschappelijke kennis

kunnen sommige theoretische begrippen en concepten uit de sociale wetenschappen nuttig

zijn bij het interpreteren van ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zij zullen dienen als

lenzen voor het waarnemen van de werkelijkheid of als referentiekaders die een focus

leggen op bepaalde ontwikkelingen. Het zijn ‘spotlichten’ die een deel van de werkelijkheid

onthullen, hulpstukken waarmee de onderzochte stof beter kan worden geordend.

Gezamenlijk vormen de hieronder beschreven begrippen een interdisciplinair

onderzoekskader dat hopelijk meer inzicht geeft in de samenhang van historische feiten en

ontwikkelingen.

2.4. Spotlichten op de werkelijkheid

Een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis is de steeds grotere wederzijdse

afhankelijkheid van mensen wier gedrag steeds meer op elkaar wordt afgestemd door zowel

formele als informele gedragsregels. De samenleving ontwikkelde zich in de richting van één

groot complex systeem, onderverdeeld in subsystemen (zoals de gezondheidszorg), waarin

verschillende spelen worden gespeeld. De vele spelers zijn onderhevig aan

maatschappelijke tendensen die hebben geleid tot een andere wijze van machtsuitoefening

en een gerichte vorming van het individu. De consequenties van deze ontwikkelingen voor

de behandeling van afwijkende mensen, zoals mensen met een verstandelijke handicap,

waren groot.(11)
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2.4.1. Het systeem, het spel en de spelers

De opkomst van het begrip ‘systeem’ is een gevolg van de toenemende complexiteit van de

sociale werkelijkheid, waarin geen eenduidige verbanden zijn, maar alles met alles lijkt

samen te hangen.(12) Een systeem is te omschrijven als een samenhangend geheel van

elementen die onderling tot elkaar en tot het geheel in een relatie staan. De meeste

systemen zijn open systemen en hebben vele relaties met de omgeving. Een systeem neemt

energie in welke vorm dan ook op uit de omgeving (informatie, mensen, middelen), verwerkt

dat in de organisatie (‘throughput’) en produceert bepaalde uitkomsten en prestaties

(‘output’). Kenmerken van een open systeem zijn: circulaire causaliteit (veranderingen van

een deel van het systeem resulteren altijd in veranderingen van de andere delen);

progressieve differentiatie en complexiteit; interne onderverdeling in subsystemen (die ook

weer systemen zijn). In een systeem is er sprake van complexe wisselwerkingen tussen vele

elementen waarvan de uitkomst onzeker is. Die onvoorspelbaarheid is niet alleen het gevolg

van de maatschappelijke impulsen waarmee het systeem rekening dient te houden, maar

ook van de toenemende arbeidsdeling die optreedt als het systeem groter wordt en zich

intern differentieert. Die differentiatie leidt tot de vestiging van subsystemen, dat wil zeggen

ten opzichte van het systeem relatief zelfstandige deelverzamelingen van elementen die wel

duidelijke relaties met het overkoepelende systeem hebben. De uitdaging aan het systeem

om zich te handhaven wordt groter naarmate de dynamiek in de omgeving groter is. Een

systeem is echter niet passief onder de inwerking van maatschappelijke invloeden, want

naarmate een systeem machtiger is, kan het omgekeerd ook zijn omgeving meer

beïnvloeden. Als de omgeving echter zeer turbulent is kan de situatie ontstaan dat het

systeem niet in staat is de vele omgevingsveranderingen te verwerken. Het kan vervolgens

doldraaien, vastgeroest raken of zijn grenzen met de omgeving verliezen.

De systeemtheorie biedt geen verklaring van gebeurtenissen of ontwikkelingen, maar kan

wel dienen als een theoretisch hulpmiddel voor het ordenen van de onderzoeksmaterie. Het

is een methodologisch en analytisch denkgereedschap dat in een gegeven situatie nader

dient te worden ingevuld en uitgewerkt. Vrijwel alles in de werkelijkheid is namelijk als een

systeem op te vatten, van individuen en gezinnen tot en met organisaties en zelfs, als ze een

bepaalde samenhang vertonen, delen van de samenleving. Een individu is bijvoorbeeld, als

een bio-psycho-sociale eenheid, een verzameling van verschillende krachten die in meer of

mindere mate een uitgekristalliseerde eenheid vormt en die in voortdurend contact staat met

de omgeving. Het gezin is, vanuit de systeembenadering, te beschouwen als een systeem

dat er primair op is gericht om de status quo te handhaven en dat alle verstorende factoren

door middel van min of meer stereotype interactiepatronen tracht te neutraliseren.(13) Ook

de gezondheidszorg is te beschouwen als een systeem en de gehandicaptenzorg als een

subsysteem binnen dit overkoepelende systeem.
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De Nederlandse gezondheidszorg kan worden gezien als een ingewikkeld maatschappelijk

deelsysteem: een institutioneel complex dat in specifieke maatschappelijke behoeften

voorziet, in dit geval gezondheid.(14) De vorming van maatschappelijke deelsystemen is het

gevolg van twee centrale kenmerken van de moderne samenleving: functionele differentiatie

(verzelfstandiging van functies in aparte rollen) en specialisatie (arbeidsdeling). Binnen het

maatschappelijk deelsysteem gezondheidszorg ontwikkelden zich verschillende deelfuncties

die zich tot min of meer zelfstandige domeinen of subsystemen ontplooiden. Die domeinen

bestaan uit clusters van organisaties die op een bepaalde werksoort (zoals de

gehandicaptenzorg) zijn gericht. De domeinen zijn intern sterk gedifferentieerd en

gefragmentariseerd en vertonen extern weinig neiging tot het leggen van dwarsverbanden

met andere domeinen, laat staan met andere maatschappelijke deelsystemen.

Samenvattend omschreef Grünwald in haar dissertatie de Nederlandse gezondheidszorg als

een maatschappelijk deelsysteem dat functioneel sterk gedifferentieerd en gefragmenteerd

is, hypercomplex van karakter, met diffuse doelen, zonder bestuurlijke hiërarchie, met een

beperkt voorspelbare en autonome ontwikkelingsgang en met een neiging tot expansie.(15)

De evolutie van het systeem wordt volgens haar in hoofdzaak bepaald door technologische

en culturele factoren. Er zijn veel interdependenties met andere maatschappelijke

deelsystemen en (mede) daardoor is de gezondheidszorg sterk afhankelijk van haar

omgeving. Groenewegen ziet als drijvende krachten in de ontwikkeling van dit systeem de

langetermijn processen van toenemende functionele rationaliteit, verandering van dominante

visies en intentioneel beleid van de overheid.(16) Bij functionele rationaliteit gaat het

bijvoorbeeld om de ontwikkeling van professionele hulpverleners die van de

gezondheidszorg een product hebben gemaakt en van de patiënt een project. Bij

verandering van dominante visies gaat het om een nieuwe kijk op de ordening van de

gezondheidszorg. Intentioneel beleid bestaat daaruit dat de overheid via doelgericht

handelen probeert de spelregels van de gezondheidszorg te veranderen. Dit kan bij andere

spelers leiden tot anticiperend gedrag.

De verstandelijk gehandicaptenzorg is te beschouwen als een subsysteem van het

maatschappelijk deelsysteem gezondheidszorg. De visie op verstandelijk gehandicapten die

als ‘zieken’ werden beschouwd, de toepassing van wetgeving als de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten en Wet Ziekenhuisvoorzieningen, de rol van de Ziekenfondsraad en

het ministerie van Volksgezondheid, de inbreng van artsen en de relatie met de psychiatrie

illustreren de verwevenheid van de gehandicaptenzorg met het gezondheidszorgsysteem.

Een andere omschrijving voor subsysteem is de term ‘interorganisationeel veld’: een groep

organisaties die behoren tot een bepaalde productgroep, bedrijfstak of groottecategorie.(17)

Organisaties die deel uitmaken van zo’n interorganisationeel veld delen een besef van

onderlinge afhankelijkheid en hebben een zekere overeenstemming over de onderlinge

gedragsnormen en over ieders plaats in de interorganisationele rangorde.
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De belangrijkste functie van een interorganisationeel veld is het bevorderen van stabiliteit, en

daarmee van de kansen op overleving en groei van de ondernemingen die er deel van

uitmaken. Ook de gehandicaptenzorg splitste zich geleidelijk uit tot een apart ‘veld’ met

gespecialiseerde organisaties die zich bezighielden met een specifieke ‘doelgroep’, een

eigen wereld creëerden en de eigen belangen door middel van lobbyen via koepels

behartigden.

In een systeem, zoals de gezondheidszorg, worden vele verschillende spelen gespeeld die

als het ware voor continue beweging in het systeem zorgen.(18) In de speltheorie wordt

sociaal gedrag als een spel gezien. De theorie gaat uit van de onderlinge afhankelijkheden

van mensen die elkaar proberen te beïnvloeden om een zo gunstig mogelijke uitkomst van

het spel te bewerkstelligen. Naast eigenbelang spelen ook irrationele factoren (zoals

geldingsdrang) en de onvoorspelbare dynamiek van het spel zelf een rol. Het opzetten van

een ‘spelbril’ geeft meer zicht op de processen die zich in een systeem afspelen. Het maakt

het mogelijk vast te stellen wie de spelers in een spel zijn, in welke arena zij strijden, wat hun

doelen zijn en welke zetten zij doen binnen hun strategieën. Het verduidelijkt met welke

spelregels spelers wel of niet rekening moeten houden en wie de arbiters zijn. Het vestigt de

aandacht op het belang van de spelomgeving en op de verschillende niveaus waarop het

spel zich kan afspelen. Het laat vooral zien dat spelers in een arena met elkaar een

concurrentiestrijd voeren om aanzien, macht en inkomen. Zij smeden coalities om

gezamenlijke doelen te bereiken en bestrijden elkaar waar die doelen tegenstrijdig zijn. Een

belangrijk inzicht van de speltheorie is dat de verwachtingen die de spelers over elkaar

hebben, de percepties van elkaars gedrag, tot een anticiperend gedrag leiden dat

vooruitloopt op nog te nemen besluiten. Intentioneel beleid van de overheid (de belangrijkste

arbiter en vaststeller van spelregels) kan door voorgenomen beleid aan te kondigen al tot

aanpassingen in het gedrag van de spelers leiden. In een sectorspel (zoals de

gehandicaptenzorg) gaat het om de spelen binnen een bepaalde sector van het

maatschappelijk leven. De spelers proberen het functioneren van die sector dusdanig te

beïnvloeden dat er zo gunstig mogelijke voorwaarden ontstaan voor het bereiken van het

doel van hun organisatie.(19)

De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg als aparte sector was,

aldus Juffermans, de uitkomst van strijd en samenwerking tussen ambtenaren, politici,

vakbonden, beroepsgroepen en anderen om invloed, inkomen, macht, status en

aanzien.(20) De huidige organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is de tamelijk

willekeurige en ongeplande uitkomst van dat spel van strijd en coalitievorming. Naarmate er

in een systeem meer spelers en spelregels komen, neemt de zogenaamde ‘hindermacht’

vaak toe en laat de ‘Wet van de Bestuurlijke Drukte’ zich gelden.(21) Hindermacht wil

zeggen dat door de toenemende complexiteit van het spel (meer zetten, spelregels en

arena’s) de mogelijkheden van de spelers om de eigen doelen te realiseren afnemen, terwijl

de capaciteiten om te belemmeren en te verhinderen toenemen.
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Toenemende onmacht van alle spelers is vaak het gevolg van groei van het aantal spelers,

zetten, spelregels, arena’s en spelniveaus. De Wet van de Bestuurlijke Drukte is dan van

toepassing, want alle inspanningen rondom nota’s en regels zijn dan niet meer alleen

verspilde moeite, maar het bereikte effect ervan neemt zelfs af. Op een bepaald moment

komt men in een lus terecht van steeds meer bestuurlijke activiteiten die steeds minder

resultaat opleveren. De uitkomst van het spel wordt dan in steeds sterkere mate bepaald

door de dynamiek en onvoorspelbare logica van het spelverloop zelf in plaats van door de

doelstellingen van de spelers.

De spelen in een systeem worden gespeeld door spelers die als doelen in ieder geval

hebben zelfhandhaving en, waar mogelijk, uitbreiding en ontplooiing van hun belangen en

waarden. De gehandicaptenzorg kent vele spelers met allen hun afzonderlijke belangen en

visies. Te noemen zijn ouders, ambtenaren, politici, wetenschappers, medewerkers,

koepelorganisaties, ministeries, stichtingen. Twee belangrijke spelers worden er even

uitgelicht, namelijk individuele personen en de overheid. De handelingen van individuele

personen worden niet alleen door economische winstmaximalisatie of rationele

overwegingen bepaald, maar ook door allerlei irrationele overwegingen (status, idealisme,

afgunst). Meedoen aan een spel biedt  het individu mogelijkheden om te oefenen en te leren

en bepaalde rollen te vervullen waarin hij zichzelf kan uitdrukken en vormgeven. Zoals we

zullen zien, was een kerneigenschap van het systeem gehandicaptenzorg dat het mensen

met een verstandelijke handicap de mogelijkheid ontnam om rollen te vervullen die zowel

voor hen als voor de samenleving van belang konden zijn.

De overheid is een zeer belangrijke speler omdat zij de spelregels vaststelt waaraan de

andere spelers zich moeten houden bij het nastreven van hun eigenbelang. Voor ons is van

belang te weten hoe het overheidssysteem was georganiseerd en wat de Nederlandse

bestuurlijke traditie was. Beide factoren zouden immers mede bepalend kunnen zijn voor de

wijze waarop het gehandicaptensysteem zich zou ontwikkelen. Een ministerie is een

overheidsorganisatie die is gericht op het tot stand brengen en (doen) uitvoeren van beleid

en het uitoefenen van gezag. De rijksoverheid kende verschillende ministeries die

subsystemen waren in het grotere politieke systeem. Zij behartigden de eigen belangen

(Parkinson’s law: er is een autonome dynamiek in de groei van ambtelijke apparaten omdat

ambtenaren naar zoveel mogelijk ondergeschikten streven) en die van de bevolkingsgroepen

waar ze zich op richtten. Ze ontwikkelden zich tot aparte koninkrijkjes (de ‘onverenigde

departementen’ of de ‘veertien wetsfamilies’). De verkokering van de overheidsorganisatie

leidde tot onderling slecht afgestemd en soms zelfs tegenstrijdig beleid, zoals we ook in de

geschiedenis van de gehandicaptenzorg zullen zien.
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Beleid wordt veelal omschreven als het streven bepaalde doelstellingen te bereiken met

bepaalde middelen en binnen een bepaalde periode. Er zijn drie modellen van

beleidsvoering ontwikkeld, namelijk het synoptische of rationele model, het incrementele

model en het mixed-scanning model.(22) In de praktijk domineert vaak het incrementele

model, dat wil zeggen dat het beleid niet rationeel planmatig tot stand komt door alle

alternatieven te beschouwen en alle relevante informatie te verzamelen, maar eerder door

ad hoc handelen. Het incrementele model (ook wel ’voortmodderen’ genoemd) was

kenmerkend voor de Nederlandse bestuurlijke traditie die getypeerd kan worden met

bestuurlijke traagheid, gebrek aan visie en angst om grote stappen te nemen.(23) Deze

bestuurlijke traditie werd onder andere veroorzaakt door de eeuwenlange gewoonte van

accommodatie in een sterk verdeeld en gedecentraliseerd land en door het verzuilde

neocorporatisme. Ten tijde van het verzuilde stelsel, dat vanaf 19e eeuw tot in de jaren

zeventig de Nederlandse samenleving beheerste, namen de toppen van de verschillende

zuilen in vreedzame coëxistentie de besluiten, maar met behoud van de ideologische

geschillen en onder voorwaarde dat het voetvolk van elkaar gescheiden bleef. De

belangrijkste politieke bewegingen koesterden ideologieën die terughoudendheid van de

overheid bepleitten (staatsonthouding, soevereiniteit in eigen kring, subsidiariteitsbeginsel)

en die het verloop van het maatschappelijk spel grotendeels overlieten aan de botsing en

samenwerking van maatschappelijke groepen. Het verzuilde stelsel leidde tot een politiek

systeem waarin belangengroepen voorzieningen opzetten en beheerden en waarbij de

overheid de kosten betaalde. Een systeem waarin iedereen baas in eigen huis was en de

gemeenschap voor de kosten opdraaide.(24)

In het neocorporatisme nam het ‘maatschappelijk middenveld’ vaak het initiatief tot

voorzieningen of regelingen, achtte de overheid zich afhankelijk van het veld, stonden de

belangen van groepen voorop, ging wat de ene speler kreeg niet ten koste van een ander en

werd gestreefd naar consensus.(25) De besluitvorming vond plaats in een samenspel van

adviesorganen, commissies, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen. Zij

troffen elkaar in de zogenaamde paragouvernementele organen waarin vertegenwoordigers

van belangengroepen zaten en waaraan delen van het overheidsbeleid waren

gedecentraliseerd. Dit complex werd in de politicologie de ‘IJzeren Ring’ genoemd: het

geheel van pressiegroepen, advies- en overlegorganen, overheidsinstanties en semi-

overheidsinstanties per beleidssector die gezamenlijk een ‘ijzeren ring’ vormden rond het in

vergelijking daarmee zwakke beslissingscentrum van regering en parlement.(26)

2.4.2. De gelaagdheid van het systeem

Historici en sociale wetenschappers geven verschillende verklaringen (of beter:

interpretaties) van dezelfde historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen.

De nadruk kan, afhankelijk van de door eigen waarden, beroepsnormen en tijdgeest

bepaalde visie van de auteur, liggen op uiteenlopende factoren, bijvoorbeeld de rol van

individuen, economische ontwikkelingen of culturele trends.
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De discussie over de vraag welke interpretatiefactor het belangrijkst was loopt vaak

onbevredigend af. De interpretaties schenken namelijk aandacht aan grootheden die hun

eigen geldigheid kunnen hebben, maar moeilijk te vergelijken zijn omdat ze zich op

verschillende niveaus van analyse bevinden. Bij de ontwikkeling van een systeem hebben

we bijvoorbeeld te maken met individuele spelers, samenspel en strijd tussen organisaties

en economische en culturele ontwikkelingen. Wegens deze multi-interpreteerbaarheid van

de sociale werkelijkheid wordt in deze studie een analytisch onderscheid aangebracht in vier

niveaus van interpretatie: micro, meso, macro en meta. Met behulp van de spelmetafoor

wordt een toelichting gegeven op deze indeling.

Op micro-niveau gaat het om de individuele speler: de mens met een verstandelijke

handicap, de ouder, wetenschapper, politicus, ambtenaar en medewerker. Zij en vele

anderen speelden, gedreven door hun wensen, idealen en belangen, een rol op het

schouwtoneel van de gehandicaptenzorg. Ook vallen op dit niveau de niet te voorspellen

zaken, zoals incidenten, onverwachte gebeurtenissen, plotselinge situaties en het toeval. De

factoren op micro-niveau werden beïnvloed door de andere niveaus, maar oefenden zelf ook

een belangrijke invloed uit. Tenslotte wordt geschiedenis uiteindelijk gemaakt door mensen

die, individueel of in groepen, handelen en daarmee ontwikkelingen in beweging zetten.

Op meso-niveau gaat het onder meer om de inherente dynamiek die een systeem ontwikkelt

als het zich eenmaal gevestigd heeft. Deze dynamiek kan betrekking hebben op een

organisatie of op het subsysteem (of het interorganisationele veld) van de

gehandicaptenzorg als geheel. In vrijwel alle gevallen leidt die dynamiek zowel tot een

interne verfijning en differentiatie als tot een externe expansie. Voorts gaat het op dit niveau

om het karakter van het speelveld (de omstandigheden waaronder het spel plaatsvindt) en

de spelregels (wetten, regels, procedures) die de wijze waarop het spel werd gespeeld

grotendeels bepaalden.

Op macro-niveau gaat het om maatschappelijke ontwikkelingen op economisch, politiek en

cultureel gebied. Politieke ideologieën, economische groei of neergang en culturele trends

als individualisering en emancipatie staan op dit niveau centraal. In termen van de

spelmetafoor betreft het factoren die van buiten inwerken op de krachtsverhoudingen op het

speelveld en op de geestesgesteldheid van de spelers. De ‘tijdgeest’ is bijvoorbeeld een

moeilijk te vatten begrip, maar beïnvloedt mensen ook als ze het er niet mee eens zijn (zoals

de democratisering in de jaren zeventig).

Op meta-niveau gaat het om de mensbeelden en waarden die dominant zijn, in een

bepaalde periode of voor een individuele ouder of wetenschapper. Hier hebben we het over

de wijze waarop naar mensen met een verstandelijk handicap wordt gekeken en over

fundamentele levenskwesties als de zin van het mens-zijn en de vraag wat een goed leven

is.
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Op dit niveau worden vragen gesteld over de waarden die wij hanteren bij het (levens)spel,

wordt gevraagd naar de zin van ernstig meervoudig gehandicapt leven en of wij als

samenleving voor hen middelen over hebben.

2.4.3. Beschaven en beschavers

In de sociale wetenschappen zijn concepten ontwikkeld om zicht te krijgen op langetermijn

processen in de maatschappij. Hieronder zijn concepten gecombineerd tot een

systematische kijk op de wijze waarop door de eeuwen heen is omgegaan met mensen die

van de gangbare normen afweken, zoals verstandelijk gehandicapten.

Civilisatietheorie

De civilisatietheorie van N. Elias geeft een globale kijk op de ontwikkeling van de westerse

maatschappij.(27) Elias constateerde een geleidelijke toename van de onderlinge

afhankelijkheden tussen mensen als gevolg van de differentiatie van maatschappelijke

functies en de toenemende arbeidsdeling. Om een vreedzame ontwikkeling van deze

groeiende interdependentienetwerken mogelijk te maken, ging de staat over tot

monopolisering van het gebruik van geweld en van belastingheffing. Deze ontwikkelingen

leidden tot een verfijning van het gedrag van mensen, die op een andere manier met elkaar

omgingen, en tot de opkomst van de verzorgingsstaat. Door de toenemende wederzijdse

afhankelijkheden gingen mensen de gedragsregels van de maatschappij steeds meer

internaliseren, zichzelf meer beheersen en meer rekening houden met elkaar. De

‘Fremdzwänge’ van de samenleving werden als het ware omgevormd tot ‘Selbstzwänge’ van

het individu. Deze verbreiding van gedrags- en gevoelsreguleringen leidde tot de overgang

van de dwingende en hiërarchische ‘bevelshuishouding’ naar de

‘onderhandelingshuishouding’. Mensen houden meer rekening met elkaar bij het realiseren

van hun wensen en treden daarover met elkaar in onderhandeling.

De opkomst van de verzorgingsstaat was het gevolg van de collectivisering van

verzorgingsarrangementen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid en

gezondheidszorg. Die verzorgingsarrangementen waren aanvankelijk opgezet om de

negatieve effecten van de toenemende arbeidsdeling (armoede, ziekte) te beheersen. Het

doel was te voorkomen dat de maatschappelijke orde werd bedreigd door minder bedeelde

groepen, zoals de armen, de paupers en de arbeiders. Vele ontwikkelingen, zoals de naar

uitbreiding strevende overheidsorganisaties, de behoeften en wensen van de genoemde

groepen en de opkomst van de professionele (medische, pedagogische en

hulpverlenings)regimes, leidden tot de vestiging van de verzorgingsstaat. Het

onderscheidende kenmerk van de verzorgingsstaat is dat een groot deel van het in de

samenleving geproduceerde wordt herverdeeld over de leden ervan. Vooral in een periode

van economische groei is een evenwichtige herverdeling van de maatschappelijke productie

mogelijk, terwijl in tijden van crises de verdeling meer verloopt op basis van de

machtsverhoudingen tussen de spelers.(28)
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Disciplinering

Foucault stelde dat een nieuw type machtsuitoefening het gevolg was van de noodzaak van

aanpassing van mensen aan de eisen van steeds complexer wordende organisatiestructuren

en productieprocessen. Het nieuwe nieuw type machtsuitoefening was gebaseerd op

overreding en onderhandeling.(29) Volgens zijn disciplineringstheorie verliep dat proces

echter niet op vrijwillige basis, maar door middel van tal van disciplinerende en

manipulerende technieken door de heersende klassen. Vanuit de postmoderne gedachte dat

de mens niet een vrij denkend en handelend eenheidssubject is, maar een combinatie van

allerlei op hem inwerkende krachten, zag hij tal van anonieme krachten die het individu

kneedden tot een beheersbaar wezen. De maatschappij kreeg vanaf de 17e eeuw te maken

met problemen die niet alleen meer via louter onderdrukkende macht waren op te lossen. De

gevolgen van de bevolkingsgroei en de uitbreiding van de kapitalistische productiewijze

vroegen om een andere wijze van machtsuitoefening. Een type machtsuitoefening dat was

gericht op de productie van economisch nuttige, sociaal inpasbare en politiek volgzame

individuen en dat gepaard ging met gestage uitbreiding en verdichting van een netwerk van

sociale diensten en therapeutische instellingen.(30)

De nieuwe menswetenschappen waren wezenlijk in de ‘jacht op het abnormale’. Ze

ontwikkelden zich volgens Foucault tot de instrumenten waarmee de lagere klassen en

maatschappelijk onaangepasten werden gedisciplineerd en ingevoegd in de samenleving.

Met behulp van allerlei onderzoekingen en technieken werden mensen door de nieuwe

professionals in inrichtingen, ziekenhuizen en scholen geobjectiveerd en tot ‘geval’ gemaakt.

Aldus ontstond een proces waarbij allerlei afwijkingen, die grotendeels door de

menswetenschappen zelf geconstrueerd werden, gestigmatiseerd werden. De geneeskunde

werd daarbij, omdat ze de wetenschap is van het abnormale en het pathologische, verheven

tot de koningin der wetenschappen. Een belangrijk onderdeel van deze disciplinering en

sociale beheersing waren de ‘totale instituties’, zoals kazernes, gevangenissen en

psychiatrische inrichtingen.(31) In deze instituties werden mensen opgeborgen die als

sociaal onaangepast en afwijkend werden beschouwd. Via dwangmaatregelen en

gedetailleerde dagprogramma’s werd geprobeerd hen te ‘programmeren’ en het

maatschappelijk gewenste normenpatroon op te leggen. Naarmate de bewoners langer in de

institutie verbleven, raakten zij meer gehospitaliseerd, dat wil zeggen dat hun zelfbeeld sterk

wijzigde doordat zij onderworpen waren aan een heel systeem van regels en verboden. Zij

wenden aan het inrichtingsleven en verloren de vaardigheden en competenties die nodig

waren om zich in de samenleving te redden. Deze ‘disculturatie’ leidde vervolgens tot

‘mortificatie’: de bewoner werd ontdaan van de rollen die hij in de samenleving speelde en

waarin hij zich kon uitdrukken en werd in zijn menselijkheid beperkt tot een ‘zieke’.
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Medicalisering

In het proces van civilisering en disciplinering vervulden de menswetenschappers een

belangrijke rol. Zij waren de dragers van de medicalisering, dat wil zeggen de tendens om

steeds meer vormen van afwijkend gedrag te benoemen als ‘ziekte’, ‘psychische

aandoening’ of ‘leerstoring’. Het verschijnsel medicalisering droeg eraan bij dat, in een

steeds fijnmaziger netwerk van medische, psychiatrische en psychopedagogische

instellingen, als ‘abnormaal’ gedefinieerde mensen als sociale devianten werden behandeld.

Geleidelijk aan verspreidde de medicalisering zich over het gehele bestaan. Het beperkte

zich niet alleen tot bestrijding van ziekte of gebrek, maar richtte zich ook op het bevorderen

van gezondheid. De gehele levensduur (van zwangerschap tot ouderdom) werd

gemedicaliseerd en steeds meer levensproblemen (leermoeilijkheden, drugsgebruik) werden

het doelwit van diagnostische en therapeutische interventies.(32) Onder het begrip

medicalisering wordt, in de omschrijving van Hutschemaekers, daarom begrepen: een

toenemende invloed van medische en psychologische theorieën op alledaagse ervaringen;

het feit dat deskundigen meer gedragingen als teken van ziekte construeren; medicalisering

(en psychologisering) leiden tot meer zieken; de ontwikkeling dat deskundigen een grotere

verantwoordelijkheid en macht krijgen; medicalisering (en psychologisering) zijn

reguleringsmechanismen voor deviantie en leiden tot een normalisering van de samenleving.

(33)

In de 19e eeuw steeg de vraag naar gedisciplineerde en gekwalificeerde arbeidskrachten en

werd de noodzaak om de aanzwellende bevolkingsstromen te reguleren duidelijker. Vooral

het gezin werd toen de drager van het medicaliseringsproces.(34) In de nieuwe

kapitalistische productiewijze veranderde bovendien de functie van het gezin. Het werd

steeds minder een productie-eenheid en steeds meer een consumptie-eenheid en een vrije

verbinding van gelijke rechtssubjecten, waarin emotionele betrokkenheid en persoonlijke

ontplooiing een centrale plaats innamen. Om deze veranderingen in goede banen te leiden,

werd het gezin doelwit van allerlei normaliseringsoffensieven van de zijde van een groot

aantal deskundigen op het gebied van huwelijks- en opvoedingsproblemen. Ook de

kinderbescherming en de algemene leerplicht waren methoden om kinderen de nieuwe

normen bij te brengen die pasten bij de maatschappelijke orde. Deze algemeen-

maatschappelijke ontwikkelingen hadden ook grote gevolgen voor de gezinnen met

verstandelijk gehandicapte kinderen, zoals we vooral in hoofdstuk 6 zullen zien.

Etikettering

Via civilisatie, disciplinering en medicalisering probeerde de samenleving, in de gedaante

van de menswetenschappen, instituties en professionals, het afwijkende te behandelen en te

normaliseren. Is afwijkend gedrag een inherente eigenschap van een persoon of iets wat in

de wisselwerking van mensen tot stand komt? De etiketteringstheorie stelt dat afwijkend

gedrag een sociale constructie is die als een stempel op mensen wordt gezet, waardoor ze

vatbaar worden gemaakt voor sociale controle en behandeling.(35)
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Het theoretisch uitgangspunt is het symbolisch interactionisme dat stelt dat de werkelijkheid

‘op zich’ niet bestaat, maar het gevolg is van een voortdurende interactie tussen mensen. In

die sociale interactie wordt voortdurend betekenis toegekend aan de werkelijkheid en wordt

steeds onderhandeld over de ‘definitie van de situatie’. Mensen krijgen duidelijkheid over de

rollen die zij moeten spelen door zich in de gedachten van anderen te verplaatsen en daarna

zichzelf te bekijken. De verwachtingen die andere mensen van hen hebben, bepalen dus

voor een groot deel hoe mensen zich gedragen. Echter, menselijk gedrag wordt niet alleen

gestuurd door de verwachtingen van anderen, maar ook door de behoeften van de

betrokkenen zelf en door de wens de eigen identiteit tot uitdrukking te brengen.

De etiketteringstheorie benadrukt de nadelige gevolgen van het ‘etiket’ dat mensen door hun

omgeving of medici opgedrukt krijgen. Het opgeplakte etiket werkt negatief op zowel de

maatschappelijke positie als op het zelfbeeld van de betrokkene omdat het stigmatiserend

werkt en hem een deel van zijn identiteit ontneemt. Mensen worden niet meer als individu

beschouwd, maar als onderdeel van een groep met negatieve kenmerken. Zij gaan zich naar

hun etiket (ziek, gedragsgestoord, leermoeilijk) gedragen en nemen als het ware die rol over

(een verschijnsel dat bekend staat als ‘secundaire deviantie’). Door die stigmatisering en

rolovername wordt een persoon vatbaar voor de diagnostische en therapeutische activiteiten

van medici, psychiaters en agogen. Hij gaat zich gedragen volgens het etiket, waardoor zijn

gedragsrepertoire aanzienlijk wordt ingeperkt. Hij wordt gereduceerd tot een rol die past in of

het minst schadelijk is voor het systeem. De toepassing van etiketten leidt er dus toe dat

problemen geïndividualiseerd en gedepolitiseerd worden. Dat wil zeggen dat het probleem

niet in de maatschappelijke en politieke context wordt geplaatst, maar in de individuele

persoon. Als de oorzaak exclusief in het afwijkende individu wordt gezocht, hoeft niet te

worden gesproken over de feilen en gebreken van de maatschappelijke orde die misschien

mede oorzaak zijn van bepaald gedrag. De activiteiten van medici, psychiaters en

maatschappelijk werkers zijn dan effectieve mechanismen voor de controle en correctie van

afwijkend gedrag. En daarmee voor het veilig stellen van de bestaande maatschappelijke

orde.

Professionalisering

Een belangrijke tol in de civilisatie, disciplinering en medicalisering van de samenleving werd

gespeeld door een relatief nieuwe beroepsgroep, namelijk de professionals. De 20e eeuw

werd gekenmerkt door de vestiging van de medische, pedagogische en andere

hulpverleningsregimes die een steeds grotere rol speelden in ieders leven.(36) De

collectivisering van onder andere de gezondheidszorg verschafte nieuwe deskundigen

posities in het beheer van de collectieve verzorgingsarrangementen. Zij gingen beschikken

over de ‘definitiemacht’, dat wil zeggen dat zij de macht kregen mensen in categorieën in te

delen en schaarse middelen toe te wijzen aan personen.
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Onder professionalisering wordt verstaan: ‘het proces waarbij leden van een beroepsgroep

op collectieve wijze, vooral gebruik makend van kennismacht, trachten een collectieve

machtspositie te verwerven, met het doel de gebruiks- en ruilwaarde van het beroep te

beheersen’.(37) Zelfstandige beroepsgroepen proberen, op basis van specifieke

deskundigheid, status en gezag op te bouwen en rijkdom te verwerven. Kenmerken van

professionalisering zijn: differentiatie van beroepen; een gerichtheid op gespecialiseerde

vakkennis en op het referentiekader van het beroep; verkokering van specifieke

werkterreinen in professionele bureaucratieën. Een uitgekristalliseerde beroepsgroep

beschikt onder andere over gespecialiseerde kennis en heeft een eigen beroepsvereniging

die wetenschappelijke activiteiten ontplooit en de gemeenschappelijke belangen naar derden

(overheden, concurrerende beroepsgroepen) behartigt. De verschillende beroepsgroepen

wedijveren voortdurend om behandelaanspraken en de daarmee verbonden kansen op

aanzien en inkomen. De beroepsgroepen vormen, in de termen van J. Habermas (38), de

therapeutocratie: het geheel van instellingen op het terrein van de medische, psychiatrische,

psychopedagogische en andragogische hulpverlening. De professionals vertalen

levensproblemen in specifieke, opgesplitste hulpvragen die passen in het bestaande

hulpaanbod. Met hun specifieke kennis, methoden en technieken dienen ze als instrumenten

voor de controle en manipulatie van de bevolking, ten dienste van het soepel en effectief

functioneren van de bestaande maatschappelijke orde.

Protoprofessionalisering

Op de vraag hoe medicalisering in de dagelijkse praktijk plaatsvindt, geeft het begrip

protoprofessionalisering een antwoord. Het geeft aan dat mensen in hun contacten met

agogen en psychotherapeuten de grondhoudingen en basisbegrippen overnemen die in een

bepaalde beroepsgroep circuleren. Met het uiteenvallen van traditionele vormen van

integratie, zoals het gezin en de kerk, zijn medische oplossingen voor de problemen van het

leven belangrijker geworden.(39) Gezondheid speelt een steeds belangrijker rol in het

streven naar welzijn en daarom vertalen mensen hun problemen eerder in

gezondheidstermen.

Door de brede verspreiding van professionele kennis ontwikkelen mensen de neiging om

hun problemen voor zichzelf al te definiëren in termen die de medische professie hanteert.

Deze zogenaamde ‘geprotoprofessionaliseerde’ mensen passen zich aan de begrippen van

de professionals en de daarachter liggende maatschappelijke normen aan. In de individuele

gesprekken in de behandelkamer of op de sofa definieert de professional de problemen van

de hulpvrager in de termen van het zorgsysteem op een individualiserende wijze.

Protoprofessionalisering leidt daarmee tot depolitisering van maatschappelijke problemen.

Kortom, wat ‘afwijkend gedrag’ wordt genoemd, is vaak het resultaat van een sociale

interactie waarbij de ene partij de ander als ‘deviant’ bestempelt, op grond van gangbare

maatschappelijke normen en professionele vooroordelen.
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Opvallend is dat processen als protoprofessionalisering en medicalisering door betrokkenen

verschillend worden beoordeeld.(40) De deelnemers aan deze processen zien hun eigen

activiteiten als hulpverlening of als een bijdrage aan het mondig worden van mensen. De

meer beschouwende theoretici zien slechts controle en disciplinering. Het gaat hier om een

verschil in perspectief en een ander niveau van interpreteren. Bij de geschiedenis van de

gehandicaptenzorg zullen we dit fundamentele verschil in visie op dezelfde ontwikkelingen

terugzien.

2.5. Samenvatting van de theoretische invalshoeken

Eén van de doelen van deze studie is het vertellen van een verhaal over de ontwikkeling van

de Nederlandse gehandicaptenzorg vanaf 1945 op een wijze die meer is dan een louter

chronologische opsomming van feiten. Daarom is bij de sociale wetenschappen gekeken om

te zien of er concepten en begrippen te vinden waren die voor dit doel gebruikt konden

worden. Uit de geschiedenis van de benamingen voor, zoals wij hen nu noemen, mensen

met een verstandelijke handicap, kwam naar voren dat deze term geen vaste inhoud heeft,

maar lijkt te variëren met de maatschappelijke ontwikkelingen. De verschillende benamingen

zijn een eerste indicatie van de wijze waarop de samenleving aankeek tegen mensen, zoals

verstandelijk gehandicapten, die van de norm afweken.

Uit de beschrijving van de sociale wetenschappen en hun onderzoeksmaterie, de complexe,

veelzijdige en dynamische werkelijkheid, bleek dat er concepten ontwikkeld waren die in

deze studie te gebruiken zijn. Een combinatie van de systeemtheorie en de speltheorie kan

inzicht bieden in de wijze waarop binnen nader te definiëren systemen, zoals de

gehandicaptenzorg, bepaalde spelen worden gespeeld door verschillende spelers. De

ontwikkeling van het maatschappelijk deelsysteem van de gezondheidszorg, waarvan de

gehandicaptenzorg een subsysteem zou worden, wordt geschetst als het resultaat van vele

op elkaar inwerkende invloeden en spelers met eigen belangen en visies. De incrementele

Nederlandse besluitvormingstraditie van ‘voortmodderen’ was van grote invloed op de wijze

waarop het zorgsysteem zich ontwikkelde.

Een combinatie van de begrippen civilisering, disciplinering, medicalisering, etikettering,

professionalisering en protoprofessionalisering bood een alomvattende invalshoek op de

wijze waarop de samenleving afwijkende mensen behandelde. De begrippen lieten de

methoden en technieken zien die deskundigen hanteerden om die ‘abnormalen’ in te voegen

in de samenleving. Er vond een medicalisering van het dagelijks leven plaats, steeds meer

mensen kwamen onder medisch toezicht te staan en maatschappelijke conflicten werden

gedepolitiseerd tot individuele problemen. De nieuwe professionals, zoals medici en

gedragswetenschappers, vervulden daarmee een belangrijke rol bij het handhaven van de

stabiliteit van de maatschappelijke orde en het gangbare mensbeeld.
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Er zit een zekere eigen, inherente dynamiek in de wijze waarop een systeem als de

gezondheidszorg zich ontwikkelt of in langetermijn processen als medicalisering. Vaak wordt

het spelverloop binnen een systeem, zeker naarmate het complexer wordt, bijvoorbeeld

meer door de aard van het spel zelf bepaald dan door individuele of zelfs groepen spelers.

Er moet echter wel steeds een open oog voor zijn dat de nadruk op systeemontwikkelingen

of langetermijn processen slechts één interpretatie van de werkelijkheid, op een bepaald

niveau, is. De samenleving, en zelfs een beperkt systeem als de gehandicaptenzorg, kent

verscheidene niveaus waarop uiteenlopende factoren van invloed zijn, zoals het individu,

organisaties of maatschappelijke normen en waarden.

Al deze invalshoeken roepen vragen op die wij in de komende hoofdstukken hopen te

beantwoorden. Waardoor werd de steeds wisselende naamgeving voor mensen met een

verstandelijke handicap bepaald? Door welke krachten werd het systeem gehandicaptenzorg

voortbewogen en wat was de rol van individuele spelers daarin? En, niet in de laatste plaats,

wat waren de plaats en de rol van verstandelijk gehandicapten zelf in dit hele proces dat zich

om hen heen afspeelde?


