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4. De stichtingen

4.1. Inleiding

Na 1945, en meer in het bijzonder vanaf de jaren zestig, ontwikkelden zich binnen het

systeem van de Nederlandse gezondheidszorg verschillende subsystemen. Deze

subsystemen richtten zich op de begeleiding en verzorging van bepaalde groepen, zoals

mensen met psychische problemen. Er ontstond ook een stelsel van voorzieningen dat

uitsluitend bestemd was voor een bevolkingsgroep die als ‘verstandelijk gehandicapt’ werd

aangeduid. Aan de ene kant zonderde dit voorzieningensysteem zich af van andere

zorgsectoren (vooral de psychiatrie) tot een zelfstandig subsysteem. Aan de andere kant

differentieerde het zich intern in een veelvoud van allerlei gespecialiseerde voorzieningen op

de gebieden van wonen, werk, vrije tijd en onderwijs. Om slechts de belangrijkste te

noemen: inrichtingen, gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven, Sociaal Pedagogische

Diensten en sociale werkplaatsen. In deze studie ligt de nadruk op de ontwikkeling van de

woon- en zorgvormen voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze nieuwe

zorgvormen zijn opgezet door stichtingen die voor een groot deel (soms onder andere

namen) nog bestaan, maar soms ook uiteengevallen zijn of een fusie zijn aangegaan met

andere organisaties: Samivoz, ‘s Heeren Loo Zorggroep, Maria Roepaan, Daniël de

Brouwerstichting, Johannes Stichting, Stichting Philadelphia Zorg en Gemiva.(1)

Overeenkomstig de beperking van deze studie tot het woonmilieu wordt aan de ontwikkeling

van voorzieningen op de gebieden van onderwijs en arbeid niet, of slechts zijdelings,

aandacht besteed. Juist op het gebied van wonen was echter de ontwikkeling naar aparte

zorgvormen voor mensen met een verstandelijke handicap ongekend. Er ontstonden twee

belangrijke woonvormen, namelijk de inrichtingen en de gezinsvervangende tehuizen. De

inrichtingen vormden de intramurale sector en de gezinsvervangende tehuizen de

semimurale sector. Vooral het aantal mensen dat verbleef in zwakzinnigeninrichtingen nam

sterk toe. Het aantal mensen met een verstandelijke handicap dat in de kleinschaliger

gezinsvervangende tehuizen woonde stak daarbij schril af en nam relatief bescheiden toe.(2)

Zwakzinnigeninrichtingen Gezinsvervangende tehuizen

1945: 4000

1960: 10.000 1972:   2.800

1970: 18.000 1978:   6.800

1988: 30.000 1988: 13.500

2000: 34.000 2000: 18.000
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In deze historisch ongekende en in internationaal perspectief zelfs unieke groei

weerspiegelden zich allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse

samenleving en het overheidsbeleid. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2

wordt de geschiedenis van Samivoz weergegeven, een katholiek zorgconcern dat vele

inrichtingen voor zwakzinnigen heeft opgericht. De geschiedenis van deze stichting is te

beschouwen als een case-study waarin veel relevante ontwikkelingen teruggevonden

kunnen worden. Vervolgens wordt in paragraaf 3 de ontwikkeling van de

zwakzinnigeninrichtingen geschetst, van de routinisering en professionalisering in de jaren

vijftig en zestig tot de omvorming tot leefgemeenschappen in de jaren tachtig. De

ontwikkelingen worden vergeleken met die in het buitenland. Daarna komt in paragraaf 4 de

ontwikkeling van de gezinsvervangende tehuizen aan de orde en worden de verhoudingen

tussen de diverse woonvormen besproken. Ten slotte volgt, in paragraaf 5, een

samenvatting in termen van de theoretische invalshoek.

4.2. Een case-study: Samivoz

De stichting Samivoz (Samenwerkende Instituten Voor Zwakzinnigenzorg) was een katholiek

zorgconcern dat in 1957 werd opgericht en in 1995 werd opgeheven. Het was de moeder-

stichting van acht andere stichtingen die dertig instellingen voor verstandelijk

gehandicaptenzorg, chronisch zieken, psychisch gestoorde bejaarden en repatrianten uit

Nederlands Indië exploiteerden. In de bloeiperiode van Samivoz in de jaren zeventig

verleenden 4.500 medewerkers aan 8.500 bewoners zorg, van wie er ruim 4.000

verstandelijk gehandicapt waren. Belangrijke inrichtingen in de verstandelijk

gehandicaptenzorg, vooral in Brabant gevestigd, waren onderdeel van dit concern, zoals De

Hondsberg, de Blauwe Kamer, De Winckelsteegh, De Binckhof, Haarendael, Fatima en

Craeyenburch.(3) In de geschiedenis van dit concern vinden we de invloed van en

wisselwerking met tal van maatschappelijke ontwikkelingen terug. Te noemen zijn onder

meer de rol van pioniers in de eerste naoorlogse jaren, de invloed van levensbeschouwing

en identiteit, de verzuiling en ontzuiling en de trend tot het uiteenvallen van zorgconcerns.

4.2.1. Het ontstaan van Samivoz

De geschiedenis van Samivoz is ondenkbaar, en kan zelfs niet geschreven worden, zonder

uitgebreid aandacht te besteden aan de persoon van A.C.J.A. Nollen. Hij was de bedenker,

oprichter en leider van dit zorgconcern vanaf het begin, aan het eind van de jaren vijftig, tot

midden jaren zeventig. Hij is te kenschetsen als een typische pionier en netwerker die

energiek gebruik maakte van de mogelijkheden die de samenleving bood.(4) Zijn naam

raakte midden jaren zeventig in diskrediet door beschuldigingen over vermenging van privé-

en gemeenschapsbelangen. Deze ‘Nollenaffaire’ was één van de geruchtmakende affaires

die de gehandicaptenzorg onder de publieke en politieke aandacht bracht, evenals de

twisten rond Dennendal (begin jaren zeventig) en de zaak rond Jolanda Venema (eind jaren

tachtig).
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‘Als je talenten hebt gekregen van Onze Lieve Heer moet je ze ook gebruiken, anders ben je

een sufferd’ (5)

Adrianus Cornelis Josephus Anthonius Nollen werd in 1911 in Raamsdonk geboren als zoon

van een handelskweker. Hij groeide op in een milieu waar de katholieke leer het leven sterk

bepaalde. Hij zou altijd een trouwe zoon van de katholieke kerk blijven en in het geloof een

inspiratiebron vinden. Als volontair in het gemeentehuis kreeg hij onderwijs in zijn portefeuille

en kwam hij zodoende in contact met verstandelijk gehandicapte kinderen die in het

buitengewoon onderwijs terecht kwamen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij adjunct-

directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Roosendaal was, is hij enige tijd

ondergedoken geweest omdat hij weigerde namen op te geven voor de arbeidsdienst.

In 1945 kwam Nollen in contact met de katholieke politicus mr. L.J.M. Beel, die in 1945

minister van Binnenlandse Zaken werd, en die hem vroeg behulpzaam te zijn bij het

verbeteren van de levensomstandigheden van mensen die onder de oorlog hadden geleden.

Nollen zette zich vervolgens in de naoorlogse jaren in voor diverse charitatieve en

maatschappelijke belangen, zoals de actie ‘Ruiten Troef’ van de Bond zonder Naam, het Wit-

Gele Kruis en de Bond van het Gezin. Dankzij deze werkzaamheden werd zijn relatienetwerk

in katholieke kring opgebouwd, iets wat hem later van pas kwam toen hij Samivoz oprichtte.

In 1948 stond Nollen namens de Kathollieke Volkspartij (KVP) kandidaat voor de Tweede

Kamer. Hij werd uiteindelijk net niet gekozen, maar bleef zijn hele leven nauwe contacten

met katholieke politici behouden.

Toen de grootste naoorlogse ellende was verholpen, werd de afdeling waarvoor Nollen

werkte opgeheven en dreigde voor hemzelf degradatie in functie. Hij wilde echter niet ‘gaan

zitten slapen, de krant lezen en een oude ambtenaar worden’. Hij besloot toen tot een

wending in zijn leven. Hij liet zich (in 1955) benoemen tot directeur van de Vereniging van de

Heilige Jozef van Cupertino, een organisatie waarvan hij al enkele jaren secretaris was.

Cupertino was de katholieke landelijke vereniging voor sociaal pedagogische zorg die

instituten voor nazorg aan oud-leerlingen van het buitengewoon onderwijs bundelde. Nollen

trok het hele land door om, in de verzuilde geest van de verzuilde jaren vijftig, tientallen

katholieke sociaal pedagogische diensten op te richten. In 1961 publiceerde hij, samen met

prof.dr. A. Chorus, de eerste sociaaldemografische publicatie over de frequentie van

zwakzinnigheid in Nederland. Hij werd gevraagd om voorzitter te worden van de katholieke

oudervereniging ‘Voor het Zorgenkind’, maar weigerde dat omdat hij het gevaar van

machtsconcentratie dan te groot vond worden. Nollen deed in 1957 een andere stap: hij

richtte Samivoz op dat in de jaren zeventig zou uitgroeien tot één van de grootste

organisaties die de Nederlandse gehandicaptenzorg heeft gekend.
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Nollen vertoonde als mens en als directeur, zoals alle complexe figuren, verschillende

trekken. Hij was bijvoorbeeld wars van uiterlijk vertoon van mensen die zich op basis van

hun functie meenden meer te kunnen veroorloven dan anderen. Hij had een zekere

sympathie voor de armen en minder bedeelden en een afkeer van ‘hoge heren’. Echter, hij

was ook overduidelijk een Bourgondiër, met een luxueuze levensstijl, altijd in driedelig pak

gekleed, met chauffeur-met-pet-en-uniform, die ambtenaren met dure etentjes voor zijn kar

probeerde te spannen. Hij had een neiging tot dramatisch optreden en heerste als een

paternalistische baas over zijn concern: openhartig, impulsief, sterk overheersend, primair

reagerend en beslissingen vaak op gevoel nemend. Hij had, volgens nauwe medewerkers,

een open oog voor kleine menselijke dingen en was bereid zijn medewerkers daar waar

nodig te helpen. Bovenal was het iemand die zich gedwongen voelde dingen te doen,

initiatieven te nemen en zaken te realiseren.

Nollen speelde in op de ellendige omstandigheden die in de jaren vijftig in gezinnen met

verstandelijk gehandicapte kinderen heersten. Er was een groot tekort aan opvang en

voorzieningen werden er nauwelijks gebouwd. De overheid gaf in de jaren van wederopbouw

prioriteit aan de bouw van huizen en fabrieken. Scholen en ziekenhuizen kwamen later aan

bod en voor het oprichten van voorzieningen voor niet-productieve burgers, zoals

verstandelijk gehandicapten, was helemaal geen tijd, geld of aandacht beschikbaar. In die

situatie bestond er alle ruimte voor het particulier initiatief en richtte onder anderen dr. J.B.M.

Veraart (een arts die onder meer geneesheer-directeur was van een psychiatrische inrichting

en hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid) de ‘Stichting tot bevordering en

behartiging van de internaatsverzorging van Rooms Katholieke Geestelijk Gestoorden, in het

bijzonder Imbecillen, Idioten en Psychopathen’ op. Deze stichting stond aan de wieg van de

inrichting Maria Roepaan die vooral op wetenschappelijk gebied in de jaren zestig

toonaangevend zou worden.(6)

In de oprichting en groei van Samivoz kwamen veel kenmerken van het tijdsbeeld samen.

Als gelovig katholiek geloofde Nollen in het helpen van de naaste en in zijn functie van

directeur van Cupertino had hij de ellende gezien waarin veel gezinnen met verstandelijk

gehandicapte kinderen verkeerden. Op basis van zijn kennis zag hij voldoende

mogelijkheden om voor zichzelf een bestaan in deze tak van zorg te verwerven.(7) Nollen

ging praktisch en daadkrachtig aan de slag. Hij maakte afspraken met burgemeesters die

meer werkgelegenheid in hun gemeenten wilden en daarom besloten goedkoop gebouwen

of grond ter beschikking te stellen. Zijn uitgebreide relatienetwerk, onder meer met de

katholieke kerk, hielp Nollen zeer bij het realiseren van zijn plannen. Door de ontkerkelijking

en secularisatie nam het takenpakket van de katholieke congregaties (onderwijs, sanatoria)

af en liep het aantal ingetredenen terug. Nollen bezorgde de broeders en zusters van de

congregaties een nieuwe bestaansreden en missie in de zorg aan verstandelijk

gehandicapten. Hij kon daardoor tegen een redelijke prijs kloosters opkopen en er

verstandelijk gehandicapten in huisvesten.
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De congregaties leverden goedkope arbeidskrachten en financierden bovendien mede een

deel van de inrichtingen. Het was geen wonder dat katholieke prelaten, zoals mgr. J.W.M.

Bluyssen, bisschop van ‘s Hertogenbosch, zeer te spreken waren over de activiteiten van

Nollen. Nollen droeg immers bij aan de instandhouding van de positie van de katholieke kerk

in de samenleving. In zijn bestuur had de netwerker Nollen katholieke notabelen uit Noord-

Brabant verzameld die het realiseren van zijn plannen konden vergemakkelijken.

Voorbeelden zijn professoren aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg, de griffier van de

Provincie Noord-Brabant, het hoofd van het bureau van het ministerie van Cultuur, Recreatie

en Maatschappelijk Werk in die provincie (die welkome lijnen met Den Haag had en de

contacten tussen CRM en Samivoz monopoliseerde) en een wethouder van ‘s

Hertogenbosch.(8) Verder stond Nollen op vertrouwde voet met de partijtop van de KVP. De

algemeen directeur van Samivoz, drs. A.M.A.J. Janssen, die in juli 1974 in dienst trad, was

hoofdbestuurslid van die partij geweest. De KVP-politicus drs. J.P.M. Hendriks, directeur van

het Centraal Ziekenfonds in Tilburg en in de jaren zeventig staatssecretaris van

Volksgezondheid, was een persoonlijke vriend. Ten slotte had Nollen ook goede relaties met

topambtenaren, zoals A.J.M. van Dam, jarenlang de machtige algemeen secretaris van het

College voor Ziekenhuisvoorzieningen. Ten tijde van de ‘Nollenaffaire’ eind jaren zeventig

zouden de Tweede Kamerfracties van de drie christelijke partijen die het CDA zouden

vormen aanvankelijk een afwachtende houding aannemen.

4.2.2. De ontwikkeling van Samivoz

In de loop van de jaren zestig en zeventig groeide Samivoz uit tot één van de grootste

zorgconcerns die Nederland heeft gekend. De activiteiten werden doelbewust verspreid over

diverse doelgroepen, om te grote kwetsbaarheid en afhankelijkheid van één doelgroep te

voorkomen. Daarom werd niet alleen aan verstandelijk gehandicapten, maar ook aan

ouderen en blinden zorg verleend. De inhoudelijke basis van het zorgconcern voor wat

betreft de gehandicaptenzorg werd gevormd door de circuitgedachte. In het ideale geval zag

die gedachte er als volgt uit. Een nieuwe (potentiële) klant, uit welk deel van het land ook

afkomstig, werd eerst geobserveerd en gediagnosticeerd in De Hondsberg in Oisterwijk, het

eerste specifieke centrum voor de observatie, indicatie en behandeling van verstandelijk

gehandicapten. De Hondsberg moest een voorbeeld zijn van multidisciplinair werken waarin

de verschillende disciplines (medici, psychologen, orthopedagogen) elkaar aanvulden.

Kinderen werden onderzocht om de oorzaak van de verstandelijke handicap vast te stellen,

een diagnose te stellen en een advies te formuleren over de toekomstige aanpak en opvang

en plaatsing in een vervolgvoorziening. De observatie en diagnose moesten leiden tot een

behandelings- of begeleidingsplan waarin de toekomstperspectieven en de gewenste

begeleiding werden uitgewerkt. Vervolgens werd het kind geplaatst in een van de vele

vervolgvoorzieningen van het Samivoz-concern, die zich hadden gespecialiseerd op speciale

categorieën (jongens en meisjes, mannen en vrouwen, debielen, imbecielen en idioten). Een

verstandelijk gehandicapte zou zijn hele leven binnen instellingen van Samivoz kunnen

doorbrengen.
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In de praktijk kwam, vooral door de eigenzinnigheid van de instellingen, van deze ideale

gang van zaken overigens niet altijd veel terecht. De instellingen werkten immers vaak

regionaal en er waren altijd wachtlijsten, zodat ze konden kiezen wie ze opnamen. Ze gaven

dan de voorkeur aan minder ‘moeilijke’ bewoners. Tussen de instellingen bestond dan ook

weinig solidariteit.(9) Behalve de circuit-gedachte was ook het opzetten van een eigen

opleiding een uiting van het streven naar zelfvoorziening van Samivoz. De stichting Centrale

Opleidingen Samivoz beheerde twee scholen, onder andere een Z(wakzinnigenzorg)-

opleiding die, in tegenstelling tot de Z-opleidingen van andere intramurale stichtingen, meer

van het pedagogische model uitging.

Nollen was eerder een man van de daad dan van de theorie. Zijn ervaringen met het

buitengewoon onderwijs en zijn werkzaamheden voor Cupertino maakten echter dat hij de

verstandelijk gehandicapte niet, zoals de dominante medici, als een zieke zag, maar

integendeel uitging van diens ontwikkelingsmogelijkheden. Hij benoemde niet, tegen het

beleid van de inspectie in, als vanzelfsprekend artsen als directeuren van de instellingen. Hij

was vooruitstrevend met het aantrekken van deskundigen uit nieuwe beroepsrichtingen,

zoals psychologie en orthopedagogiek. Dat was gedeeltelijk om meer status te verwerven,

maar door dat te doen bewerkstelligde hij een verhoging van de verpleegprijs. Tot dan toe

waren verpleegprijzen van ƒ 2 per dag normaal, maar doordat Nollen genoemde

deskundigen aantrok, werd de verpleegprijs soms tot ƒ 10 verhoogd. De gemeentebesturen,

die tot 1968 de bijstand uitkeerden, morden, maar betaalden uiteindelijk. De kwaliteit van de

zorg in de instellingen van Samivoz heeft niet vaak expliciet ter discussie gestaan. De zorg

was niet beter of slechter dan in andere inrichtingen en dankzij het aantrekken van een

uitgebreide staf van psychologen en orthopedagogen bestond er in principe meer aandacht

voor ontwikkelingsgericht denken. Wel werden de huisvestingsomstandigheden in de jaren

zeventig steeds slechter. De niet aangepaste kloosters en andere oude gebouwen voldeden

niet aan de normen van groepsverkleining en privacy. Net als in andere inrichtingen gingen

mondige ouders kritiek uitoefenen op de dictatoriale handelwijze van directeuren die klachten

negeerden of ouders dreigden dat ze hun kind konden meenemen als de situatie hen niet

beviel.

Nollen schiep diverse voorwaarden voor activiteiten op wetenschappelijk gebied. Al in 1960

richtte hij het Tijdschrift voor Zwakzinnigheid, Autisme en andere Ontwikkelingsstoornissen

op, een van de eerste wetenschappelijke tijdschriften in Nederland die zich expliciet op de

zorg aan verstandelijk gehandicapten richtten. Het tijdschrift beïnvloedde de nieuwe

generatie wetenschappers en stafleden die in de jaren zestig in de zwakzinnigenzorg kwam

werken. Verder stelde Nollen een Wetenschappelijke Adviesraad op, waarvan Chorus

(hoogleraar psychologie te Leiden) de voorzitter was.
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De deskundigen (psychologen, orthopedagogen, psychiater en neuroloog) die vanuit De

Hondsberg het hele land doortrokken om de instellingen inhoudelijk te ondersteunen, werden

het ‘rondreizende circus van Nollen’ genoemd. Belangrijke inhoudelijke personen waren de

psychiater/zenuwarts dr. H.J. Ronner en de socioloog dr. P. Verbraak (die moest nagaan

waar voorzieningen opgericht moesten worden).

Samivoz werd kritisch bekeken door het establishment van de andere, gevestigde katholieke

stichtingen. De traditionele inrichtingen waren argwanend over de vloed van

gedragswetenschappers die de instituten van Samivoz binnenstroomden en het medisch

model ter discussie stelden. Verder zorgden de geruchten over vermenging van belangen en

een zekere naijver jegens Nollen, die snel veel tot stand bracht, voor een afstandelijke

benadering.

4.2.3. Het Nollen-syndicaat

De geschiedenis van Samivoz was een succesverhaal totdat tussen mei 1977 en augustus

1978 de journalist R. van Meurs in het weekblad Vrij Nederland onthullende artikelen

publiceerde over wat hij het ‘Nollensyndicaat’ noemde. Hij legde de vermenging van

belangen bloot tussen Nollen als voorzitter van Samivoz en Nollen als eigenaar van

bedrijven die producten leverden aan de Samivozinstituten. Hij constateerde talloze vormen

van onjuist gebruik van gemeenschapsmiddelen. De oprichting van het steunfonds Stefosa

(waarin reserves van instituten werden gestort) en het (mislukt) beleggen van middelen

daaruit in dubieuze fondsen waren enkele voorbeelden van misbruik van

gemeenschapsmiddelen. Tevens ontstond een beeld van nepotisme en zelfverrijking door

bestuurders en adviseurs.(10)

De achtergronden van deze affaire was dat Samivoz voor de buitenwereld organisatorisch

en financieel ingewikkeld in elkaar zat en autoritair geleid werd. Behalve de instituten kende

het Samivoz-concern namelijk het administratiekantoor Stichting Dienstverlening AAG, een

centraal inkoopbureau en een centraal bureau. Deze organen droegen in de beginjaren sterk

bij aan de opbouw van de instellingen waar geen bedrijfskundige kennis aanwezig was. De

instellingen waren gedwongen diensten af te nemen van AAG. Alleen op straffe van enorme

boetebetalingen konden de instellingen zich aan deze verplichte winkelnering onttrekken.

Verder waren de instituten verplicht diensten en goederen af te nemen van

toeleveringsbedrijven (vleeswaren, meubels) die privé-eigendom van Nollen waren. Het was

niet zozeer een probleem dat de producten van deze bedrijven van mindere kwaliteit waren,

maar de vermenging van belangen was wel een probleem en leidde tot vreemde situaties.

Zo kregen kinderen in instituten van Samivoz soms twee keer per dag een schone pyjama

aan (in andere instituten twee keer per week). Vandaar dat weleens de vraag werd gesteld of

de kostprijzen van bijvoorbeeld de Stichting Centrale Wasserijen niet te hoog waren. Op

financieel gebied was Samivoz een ondoorzichtig geheel, iets wat door Nollen ook

doelbewust werd nagestreefd.
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Voor de verschillende instituten werden aparte stichtingen opgericht omdat dan geen

garanties hoefden te worden gevraagd van de overheid, want die zou dan eisen gaan

stellen. En daaraan had Nollen geen behoefte.(11) Er werden daarom leningconstructies

ontwikkeld die de overheid wel op afstand hielden, maar ook tot extra uitgaven voor de

overheid en gemeenschap leidden.(12)

Binnen Samivoz werd tegen deze gang van zaken niet geprotesteerd. De instituten moesten

zich van Nollen op de zorg voor de bewoners richten; hij en het bestuursbureau zorgden wel

voor de financiën, bouw, personeelszaken en inkoop. Dit centralistisch bewind was mede

mogelijk doordat de meeste directeuren medici waren die geen affiniteit met of kennis van

bedrijfskundige zaken hadden. Zij waren niet in staat zelfstandig onderhandelingen te voeren

met de ziekenfondsen. Bovendien hadden zij nauwe persoonlijke banden met Nollen die hen

had aangetrokken en vorstelijk beloonde. De directeuren waren daarom volgzaam, loyaal of

angstig. Ook in de politiek en bij de overheid was er tot ver in de jaren zeventig geen

systematische aandacht voor eventuele misstanden bij Samivoz. De leningconstructies en

de gedwongen winkelnering van de instituten riepen wel vragen op bij bijvoorbeeld de

ziekenfondsen, maar publiekelijk bleef het stil. Tal van factoren werkten mee aan deze stilte.

De sterke verbindingen van Nollen met de katholieke elite in Brabant en de KVP; de

regenteske mentaliteit in de jaren zestig en de onderdanigheid van de katholieke pers; de

invloed die Nollen via zijn bestuursleden bij de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van

CRM kon uitoefenen.(13) Er was een onderzoeksjournalist nodig om het smeulende

ongenoegen over de gang van zaken binnen Samivoz naar boven te halen en in de

openbaarheid te brengen. De artikelen van Van Meurs leidden tot een stroom van

kamervragen en krantenartikelen die Nollen en Samivoz negatief in de publiciteit brachten.

Uiteindelijk is Nollen nooit veroordeeld of voor het gerecht gedaagd, maar na zijn aftreden

per 1 januari 1978 als voorzitter bleef zijn naam geassocieerd met misbruik van

gemeenschapsgelden en behield de naam Samivoz jarenlang een bedenkelijke reuk.

Het drama van Nollen was dat hij zijn manier van werken niet aanpaste aan de

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van de jaren zeventig. Hij deed dingen die

misschien wettelijk niet expliciet verboden waren, maar wel de grenzen van maatschappelijk

aanvaardbaar gedrag overschreden. Zo zijn er in de gezondheidszorg veel meer stichtingen

met ondoorzichtige financiële reserves waarmee zij beleggen in obligaties of vast goed, maar

Nollen overtrok die gewoonte door te gaan speculeren in fondsen. Afgezien van de

individuele actie van een doortastende onderzoeksjournalist (14), lag de fundamentele

oorzaak van het aan het licht komen van de hele affaire in de toegenomen rol van de

overheid in de zorg. Door de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en

andere wetten (de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, de Wet Tarieven Gezondheidszorg) nam

de speelruimte voor besturen van instellingen af.
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Bovendien wilde de overheid de explosieve stijging van de kosten van zorg afremmen in een

periode van economische neergang. Er kwam daarom, vooral ook van de zijde van de

ziekenfondsen, meer controle op de besteding van gemeenschapsmiddelen. Samivoz kon

deze controle niet doorstaan wegens de ondoorzichtige structuur en de vermenging van

gemeenschaps- en privé-zaken.

4.2.4. De ontbinding van Samivoz

Het belangrijkste gevolg van de Nollenaffaire was een versterking van de reeds ingezette

tendens tot decentralisatie en verzelfstandiging van de inrichtingen. Onder druk van de

overheid veranderde een nieuw bestuur het ondoorzichtige complex. De inrichtingen werden

verzelfstandigd tot aparte rechtspersonen, er werd een eind gemaakt aan de gedwongen

winkelnering van de instituten via het administratiebureau AAG en het bestuursbureau

moest, als stafbureau, meer dienstverlenend gaan werken. De Nollenaffaire heeft de

ontbinding van het zorgconcern echter niet veroorzaakt. Eerder was er begin jaren tachtig

een nieuwe bezieling in de organisatie dankzij meer inspraak van ouders en medewerkers,

betere communicatielijnen en een nieuw bestuur. In de loop van de jaren tachtig

desintegreerde de stichting echter als gevolg van een veelheid van interne en externe

factoren. Te noemen zijn het streven van de instellingen naar verdere verzelfstandiging, de

regionalisatie, de democratisering, het wegvallen van een charismatische, samenbindende

persoon en het ontbreken van een gemeenschappelijke visie op de rol van het concern.

Het ‘systeem-Samivoz’ bleek niet in staat deze veranderingen doeltreffend te verwerken.

Een nieuwe type inrichtingsdirecteur, veelal een manager met een economische of juridische

achtergrond, verving de medicus of andere directeuren met een verpleegkundige

achtergrond. Deze directeuren wilden hun eigen beleid voeren en konden dat ook doen

omdat zij over een eigen staf van deskundigen beschikten. Zij hadden daarom geen

behoefte aan een dirigerend centraal bureau in ‘s Hertogenbosch dat zij door afdracht van

middelen in stand moesten houden. De directeuren konden bij hun verzelfstandigingsstreven

goed gebruik maken van de legitimiteitscrisis waarin Samivoz terecht was gekomen. Zij

werden gesteund door ouders en medewerkers die inspraak wilden hebben op de gang van

zaken in de instelling waar hun kind verbleef respectievelijk waar zij werkten. Zij hadden

behoefte aan inspraak op de werkvloer en geen boodschap aan veraf gelegen centrale

bureaus en overkoepelende stichtingen. Naast interne omstandigheden bevorderden ook

externe ontwikkelingen de verzelfstandiging van de inrichtingen. In de jaren zeventig

omarmde de overheid het beginsel van regionalisatie, dat wil zeggen het tot stand komen

van een regionaal samenhangend pakket van aanbod. Regionalisatie leidde ertoe dat de

instellingen van Samivoz meer belang hadden bij goede contacten met naburige instellingen

dan met instellingen in Samivoz-verband die soms honderden kilometers verder lagen. De

circuitgedachte, de inhoudelijke basis van het concern, werd daarmee ondergraven.
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In de jaren tachtig werden allerlei ingewikkelde bestuurlijke constructies bedacht om een

zekere bestuurlijke eenheid en centrale aansturing te behouden.(15) Eerst werd de

personele unie tussen alle besturen vervangen door een bestuur dat grotendeels was

samengesteld uit vertegenwoordigers van de regio’s waarin de instellingen waren gevestigd.

Vervolgens werd het stichtingsbestuur gevormd door de voorzitters van de regiobesturen. De

secretaris/ penningmeester van het samenwerkingsverband kreeg die functie ook in de

regiobesturen. Het bestuur is er echter nooit in geslaagd een aansprekende visie te

ontwikkelen voor het concern als geheel. Dat was ook moeilijk omdat de instellingen als

gevolg van de regionalisatie inhoudelijk weinig gemeen hadden. De centrifugale krachten

bleken echter te sterk en uiteindelijk viel het concern uiteen.

De ontwikkeling van zorgconcerns

Samivoz was er een voorbeeld van, maar er waren meer stichtingen die de naam

‘zorgconcern’ verdienden. De gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg in Nederland, en

zeker de intramurale sector, zijn opgebouwd door dergelijke zorgconcerns. Er was een

onderscheid tussen stichtingen die aan diverse doelgroepen zorg verleenden (Stichting De

Open Ankh, Vereniging Bennekom) en stichtingen die zich op verstandelijk gehandicapten

concentreerden (‘s Heeren Loo Zorggroep, Daniël de Brouwerstichting). Deze zorgconcerns,

vaak aan het begin van deze eeuw opgericht vanuit protestantse en katholieke kring,

maakten dezelfde ontwikkeling door als Samivoz: van sterke groei, via professionalisering

van de instellingen naar lossere samenwerkingsverbanden tot (in sommige gevallen)

juridische of feitelijke ontbinding.

Deze trend werd veroorzaakt door het inwerken van politieke en culturele ontwikkelingen die

van invloed waren op de interne krachtsverhoudingen in de concerns.(16) De overheid

streefde in elke regio naar een afstemming en samenhang van voorzieningen die moest

leiden tot een integraal zorgaanbod. Als op regionaal niveau partners worden gezocht voor

een samenhangend zorgcircuit verliezen landelijke organisaties voor een deel hun nut. De

democratisering leidde tot kritiek op het ondoorzichtige en ondemocratische karakter van

stichtingen. Ze pasten in een tijd dat regenteske bestuurders onderling de gang van zaken in

de instellingen bepaalden. Toen medewerkers en ouders inspraak en medezeggenschap

eisten, raakte de organisatievorm van de stichting verouderd. De overheid beantwoordde

deze maatschappelijke veranderingen door de inspraak van medewerkers en ouders

wettelijk te regelen, via de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Dankzij de sterke groei van de inrichtingen in de jaren zestig, financieel vergemakkelijkt door

de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, werden de inrichtingen groter

en konden ze meer deskundigen aantrekken. Daardoor hadden ze de deskundigheid van

centrale bureaus minder nodig.
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Die centrale bureaus onttrokken immers middelen aan de inrichtingen en voegden in een

periode van regionale samenwerking weinig toe aan de instellingen. De nieuwe directeuren

beschikten over meer bedrijfsmatige kennis en hadden geen behoefte aan bemoeienis van

centrale bureaus. De verhoudingen tussen de besturen van de stichtingen, die de

meerwaarde van het concern benadrukten, en de naar zelfstandigheid strevende directeuren

van de instellingen werden er dan ook niet beter op. De directeuren van bijvoorbeeld de

Daniël de Brouwerstichting verweten het bestuur dat het centralistisch optrad en daardoor de

slagvaardigheid van de instellingen schaadde.(17) Naarmate de directeuren zelf meer zitting

gingen nemen in landelijke koepels, verdween ook het argument van een grotere

gezamenlijke kracht naar de overheid.

Het verzelfstandigingsproces verliep globaal volgens de volgende lijnen. Er werden steeds

meer taken en bevoegdheden gedecentraliseerd naar de directeuren van de instellingen en

aan nieuw ingestelde (regionale) bestuurscommissies. De taken en bemensing van de

centrale bureaus werden verminderd. De instellingen verkregen een eigen

rechtspersoonlijkheid en de bestuurscommissies gingen de besturen vormen van de nieuwe

zelfstandige stichtingen. Soms bleef het samenwerkingsverband formeel bestaan, onder

andere met gedelegeerde bestuursleden, maar inhoudelijk en wat aansturing betreft stelde

het vaak niet veel meer voor. De waarde van de koepel lag vooral in gemeenschappelijke

financiering en in het stimuleren en verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Opvallend is dat de katholieke zorgconcerns eerder, en radicaler, zijn uiteengevallen dan de

van oorsprong protestantse organisaties die tot in de jaren negentig, al was het maar

formeel, bleven bestaan. Een mogelijke achtergrond is dat de katholieke organisaties veelal

stichtingen waren terwijl de protestanten begonnen met verenigingen. De stichting is een

minder democratische organisatievorm dan de vereniging en sloot beter aan bij de katholieke

cultuur. Toen de hiërarchische bestuursvorm als gevolg van de democratisering in diskrediet

raakte en de secularisatie de levensbeschouwelijke grondslag van stichtingen ondermijnde,

vielen de katholieke organisaties verhoudingsgewijs snel uiteen. Blijkbaar was het

samenbindende element van het protestantse geloof en het vertrouwen in het gezag in

protestantse kring groter.

Terwijl de traditionele concerns moeite hadden zich te handhaven, vormden zich in de jaren

negentig nieuwe zorgconcerns. Deze nieuwe organisaties waren het gevolg van de vele

fusies die optraden als gevolg van het overheidsbeleid dat steeds meer de nadruk legde op

(gereguleerde) marktwerking en sluitende zorgcircuits. In Brabant kwam bijvoorbeeld ‘Vizier’

tot stand, het resultaat van het samengaan van onder andere enkele oude instituten van

Samivoz, Maria Roepaan en de Augustinusstichting.
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4.3. De ontwikkeling van de zwakzinnigeninrichtingen

4.3.1. Groei, verbijzondering en professionalisering

De opkomst van Samivoz was onderdeel van een sterke, constante groei van het  aantal

instituten voor mensen met een verstandelijke handicap. De geschiedenis van deze

zwakzinnigeninrichtingen is een verhaal van zowel de interne ontwikkeling van deze nieuwe

organisaties als van geleidelijke aanpassing aan de maatschappelijke veranderingen om zich

als organisatie te kunnen handhaven. De inrichtingen beantwoordden aan een grote

maatschappelijke behoefte, want de situatie in veel gezinnen met een verstandelijk

gehandicapt kind was in de jaren vijftig slecht. In die jaren, waarin de gezinsideologie

domineerde, werd het voor de ontwikkeling van het gezin beter geacht als verstandelijk

gehandicapte kinderen uit het gezin werden verwijderd. Bovendien fungeerden de

inrichtingen in die jaren als ‘opbergplaatsen’ voor als onmaatschappelijk en asociaal

beschouwde figuren, bijvoorbeeld uit de achterbuurten van de grote steden. Vooral de

inspecteurs stimuleerden de oprichting van zwakzinnigeninrichtingen en de verhuizing van

bewoners van psychiatrische inrichtingen naar deze inrichtingen. Zij maakten daarbij handig

gebruik van de verzuilde tijden door de katholieken erop te wijzen dat men in protestantse

kringen veel actiever was met het oprichten van voorzieningen. Toen de inrichtingen er

eenmaal waren, oefenden ze een aanzuigende werking uit en wezen allerlei deskundigen

(huisartsen, maatschappelijk werkers) de ouders op de mogelijkheid van uithuisplaatsing. De

geschiedenis van de zwakzinnigeninrichtingen werd tot ver in de jaren zeventig behalve door

sterke groei (toen het aantal bewoners was toegenomen van 4.000 in de jaren veertig tot

ruim 28.000) gekenmerkt door verbijzondering en professionalisering.

Na 1945 verbijzonderde de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap zich langs

twee wegen tot een aparte tak van zorg. In de eerste plaats splitste de verstandelijk

gehandicaptenzorg zich af van de psychiatrie waar ze zo lang deel van had uitgemaakt.

Aanvankelijk verbleven zeer veel verstandelijk gehandicapten in psychiatrische inrichtingen.

Ze woonden daar van oudsher en waren goedkope arbeidskrachten voor de interne

bedrijfsvoering.(18) Nog in 1970 woonden 5.200 verstandelijk gehandicapten in

psychiatrische inrichtingen (tegenover 18.000 in zwakzinnigeninrichtingen). In die afdelingen

van psychiatrische inrichtingen werden de verstandelijk gehandicapten in aparte afdelingen

verzorgd omdat de medici aan deze chronische, ongeneeslijke patiënten geen eer meenden

te kunnen behalen. Ze verbleven achteraf op het terrein van deze instellingen en kregen het

oude, afgedankte meubilair en medewerkers die minder functioneerden. De

levensomstandigheden van de bewoners waren vaak slecht en leidden tot onterende

situaties.(19) In de tweede plaats specialiseerden christelijke liefdadigheidsinstellingen zich

op de zorg aan verstandelijk gehandicapten.
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Deze instellingen hadden zich vanaf het eind van de 19e eeuw op de hulp aan

‘onmaatschappelijken’ gericht, maar concentreerden zich in de jaren zestig op de zorg voor

mensen met een verstandelijke handicap. Met de invoering van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (1968) werden onder andere St. Anna en de Johannes Stichting als

zwakzinnigeninrichting erkend. Die specialisatie had te maken met het verdwijnen van

andere doelgroepen (epileptici, alcoholisten), voor wie eveneens specialistische zorgvormen

ontstonden, en bovenal met het grote tekort aan bedden voor mensen met een

verstandelijke handicap.(20)

Tegelijkertijd met de specialisatie van de liefdadigheidsinstellingen verdwenen de broeders

en zusters van de katholieke congregaties uit de gehandicaptenzorg. De oorzaken daarvan

lagen zowel bij maatschappelijke trends als in de interne ontwikkelingen die de congregaties

doormaakten. Door de secularisatie verminderde het belang van levensbeschouwing als

organisatieprincipe. Als gevolg van de financiële garantstelling van overheidszijde werd de

religieus-charitatieve inzet van de goedkope broeders en zusters overbodig. De congregaties

zelf richtten zich ook op andere activiteiten. Zo veranderde de congregatie van de Broeders

Penitenten, nauw betrokken bij de Daniël de Brouwerstichting, haar werkgebied naar dat van

charitatieve arbeid in Chili. De redenen lagen in de afname van het aantal ingetredenen als

gevolg van de crisis in de roeping en de nadruk van het Tweede Vaticaanse Concilie op

spirituele actie.(21) De plaats van de broeders en zusters, die zonder specifieke

deskundigheid, maar met een groot hart dagelijks verstandelijk gehandicapten hadden

verzorgd, werd ingenomen door nieuwe deskundigen die voor zichzelf emplooi en taken

zagen weggelegd in deze groeiende tak van zorg.

De professionalisering van de zwakzinnigeninrichtingen was het gevolg van de komst van

nieuwe deskundigen. Het dagelijks leven van de bewoners was vanaf de jaren dertig niet

veel veranderd, want de toen ontwikkelde routines van het medische model werden

voortgezet. De bewoners leefden in grote groepen op enorme slaap- en dagzalen en

moesten zich onderwerpen aan een passief en saai leven omdat de routine in de inrichting

voorop stond. Mannen en vrouwen werden gescheiden gehouden. De eigen school diende

er meer voor om de kinderen geschikt te maken voor het wonen en werken in de inrichting

dan voor het voorbereiden op terugkeer in de samenleving. De bewoners waren

afgeschermd van de buitenwereld en hadden nauwelijks contacten met mensen van buiten

de inrichting. De geneesheer-directeur was almachtig en de medewerkers concentreerden

zich op verpleging en verzorging. Aan ontwikkeling of therapie werd weinig tot niets gedaan.

Bovendien waren er soms maar één of twee verpleegkundigen beschikbaar voor paviljoenen

van meer dan 40 bewoners. Soms werden bewoners zelfs continu op bed gehouden, niet

omdat ze bedlegerig waren, maar omdat dat gemakkelijker verplegen was. Aangezien de

orde van de inrichting centraal stond, waren rust, reinheid en regelmaat de overheersende

principes.
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Ook vormen van dagbesteding, zoals de ‘tredmolen’, waren bedacht om de orde te

handhaven, want ze maakten de bewoners moe. Door mee te werken in het huishouden, op

de boerderij of in de wasserij, leverden de bewoners een belangrijke bijdrage aan de

instandhouding en lage verpleegprijs van de inrichting.

In de jaren zestig werden deskundigen aangetrokken die een aanzet gaven tot de

professionalisering van de inrichting. De inspectie speelde ook hier weer een belangrijke rol.

Zij eiste dat een geneesheer-directeur de leiding had, stimuleerde de instelling van de

gespecialiseerde Z-opleiding en drong aan op het aanstellen van een deskundige staf.

Langzamerhand vormde zich in de inrichtingen, in de woorden van Tonkens, het

deskundigheidsregime: ‘een heerschappij van medische en gedragswetenschappelijke

deskundigen, waarbij wetenschappelijke deskundigheid als belangrijkste leidraad voor het

denken over zwakzinnigheid en het inrichten van de zorg wordt gezien’.(22) Dat regime werd

gevormd door psychologen, orthopedagogen, bewegingstherapeuten, speltherapeuten,

logopedisten, activiteitenbegeleiders enzovoort. Gedeeltelijk werden deze gespecialiseerde

medewerkers aangetrokken omdat het uit bed halen van bewoners leidde tot een vraag om

activiteiten op het gebied van dagbesteding. Een andere verklaring was dat de nadruk meer

kwam te liggen op de ontwikkelings-mogelijkheden van bewoners, juist ook omdat in de jaren

vijftig nogal wat licht en matig verstandelijk gehandicapte mensen waren opgenomen.

Toch had deze professionalisering aanvankelijk weinig invloed op het dagelijks leven van de

bewoners. Gedeeltelijk omdat de verschillende deskundigen (medici, psychologen en

orthopedagogen) streden om de heerschappij en gedeeltelijk omdat de professionalisering

van de groepsleiders nauwelijks op gang kwam. Bovendien waren de besturen en directies

in de jaren zestig overtuigd van hun eigen voortreffelijkheid en zelfgenoegzaam. Ze

bedachten megalomane plannen waarbij de inrichtingen volledig eigen werelden zouden

worden, met observatiecentra, poliklinieken, arbeidstherapiegebouwen, zwembaden,

kinderboerderijen, BLO-scholen, kerken, keukens, magazijnen, wasserijen,

recreatiegebouwen, bezoekerskantines enzovoort. Deze plannen waren gericht op een

volledige beheersing, van de wieg tot het graf, van het leven van de bewoners, op maximale

efficiency en op zelfvoorziening. De Johannes Stichting ontwierp bijvoorbeeld een plan, en

kreeg daarvoor zelfs toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid, om in een nieuw

instituut een ondergronds mechanisch transportsysteem in te voeren voor het vervoer van de

vele transporten maaltijden, afwas, vuile was en huisvuil.(23) In de loop van de jaren

zeventig, toen de massaliteit van de inrichtingen ter discussie kwam te staan, raakten deze

plannen achterhaald.
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Een inrichtingsdirecteur: mevrouw dr. T. Pouwels

Een voorbeeld van een inrichtingsdirecteur die niet alleen in haar eigen inrichting, maar in de

gehele sector een vooraanstaande rol heeft vervuld, was mevrouw dr. T. Pouwels.(24) Een

unieke persoonlijkheid, al was het maar omdat verreweg de meeste directeuren mannelijk

waren en zijn. Mevrouw Pouwels was van 1956 tot 1988 verbonden aan de grootste

inrichting die Nederland heeft gekend, ‘Willem van den Bergh’ (de huidige naam) in

Noordwijk (in 1968 woonden er 1400 bewoners). Aanvankelijk werkte zij als arts, vervolgens

als medisch adjunct-directeur en vanaf 1970 als directeur. Mevrouw Pouwels was van 1972

tot 1986 tevens voorzitter van de koepelorganisatie van de inrichtingen, de subsectie

zwakzinnigenzorg van de Nationale Ziekenhuisraad.

Als dochter van een sigarenwinkelier uit Meppel ontmoette mevrouw Pouwels in haar jeugd

geregeld een zwakzinnig buurmeisje, Toni genaamd. Verstandelijk gehandicapten maakten

in de jaren dertig veel meer vanzelfsprekend deel uit van de plaatselijke gemeenschap. Voor

mevrouw Pouwels ‘begon het met Toni’. Mevrouw Pouwels was een voorbeeld van iemand

die in haar jeugd met verstandelijk gehandicapten in aanraking kwam en daardoor mede

gestimuleerd werd om later bewust voor de zorg te kiezen.

De ‘Willem van den Bergh’ vervulde een voorbeeldfunctie voor andere inrichtingen. Het was

de eerste inrichting die een observatiecentrum oprichtte, in samenwerking met de

kinderafdeling van een academisch ziekenhuis en een kinderarts. De kindergeneeskunde

zocht in de jaren vijftig naar een nieuw arbeidsterrein. Dat werd gevonden op het nog braak

liggende terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg. In drie maanden tijd onderzocht

men een kind bij wie men een verstandelijke handicap vermoedde, waarbij de nadruk lag op

het oorzakenonderzoek (chromosomen). Verder namen bezoekende directeuren

vernieuwende initiatieven als de ‘molen’ over. In de jaren vijftig werden in de inrichting veel

asociale elementen opgenomen, zoals kinderen uit maatschappelijk zwakkere gezinnen, van

alleenstaande moeders en van prostituees. Er werden mensen opgenomen die nu nooit

meer zouden worden opgenomen. Een goed voorbeeld was dat van een man die in de loop

der jaren in een project gezinsverpleging kwam, in een archief ging werken, trouwde en twee

kinderen kreeg die universitair onderwijs volgden.

Mevrouw Pouwels heeft de belangen van de inrichting op tal van manieren behartigd, zowel

in het ontwikkelen van ideeën als in de praktijk. Zo was zij een tegenstander van een

opnamestop voor de inrichtingen, omdat dat tot het stopzetten van vernieuwingen zou leiden

en daarmee het einde van de inrichtingen zou inluiden. Zij zag begin jaren zeventig al

mogelijkheden voor de inrichting als een dienstverlenende instantie voor extramurale zorg

(observatie- en poliklinische functie, dag- of nachtverpleging).
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Als voorzitter van de subsectie zwakzinnigenzorg van de NZR bouwde zij aan een goede

relatie van de sector met de overheid, bevorderde zij de gedachtewisseling tussen de

inrichtingen onderling en probeerde zij relevante politieke ontwikkelingen te vertalen naar de

sector. Vooral in het begin van de jaren tachtig, toen de overheid bezuinigingen doorvoerde,

moest zij nogal eens op ledenvergaderingen aan verontwaardigde leden de gang van zaken

toelichten.

Mevrouw Pouwels was een typische consensusdenker die zich zelden uitgesproken

opstelde. Toen in de jaren zeventig de kritiek van jonge medewerkers en psychologen

sterker werd en de Dennendalaffaire ieders aandacht trok, was zij geen verstokte verdediger

van het medisch model waaruit zij was voortgekomen. Zij had wel enige moeite met de

nieuwlichterij en stelde dat je beter onder naam van’ patiënt’ goed verzorgd kon worden in

‘Willem van den Bergh’ dan dat je onder de naam ‘Jan’ stickie-rokend werd verwaarloosd in

Dennendal. Zij riep echter de agogen en psychologen bij zich om te zeggen dat ze geen

schisma wilde zoals in Dennendal. Uiteindelijk vond zij de discussie over modellen tamelijk

abstract en ver weg van de dagelijkse werkelijkheid. Voor haar ging het erom als

zorgverlener steeds weer de grenzen van de mogelijkheden van de bewoners af te tasten: ‘in

de zorg gaat het erom bij de ontwikkelingen aan te sluiten die in de mensen zelf werkzaam

zijn’.

4.3.2. Inrichtingen nieuwe stijl: leefgemeenschappen

Aan het begin van de jaren zeventig werden de inrichtingen opgeschrikt door nieuwe ideeën

en zorgvisies. De maatschappij was in beroering door ontwikkelingen als democratisering,

individualisering en utopisme. Een nieuwe generatie van provo’s, kabouters en studenten

kwam op met idealen over een andere, menselijker samenleving. De kapitalistische

consumptiemaatschappij, het materialisme en de burgerlijke normen (bijvoorbeeld op het

gebied van gezin en seksualiteit) werden ter discussie gesteld. De humanistische

psychologie stelde dat, volgens de behoeften-pyramide, zelfontplooiing het uiteindelijk

streven van ieder mens was. De Vietman-oorlog en de studentenbeweging waren

kristallisatiepunten van de nieuwe tijdgeest.(25) Deze nieuwe opvattingen werden vanuit

zeker drie hoeken naar de inrichting vertaald. De anti-psychiatrie, de hervormingsbeweging

in de geestelijke gezondheidszorg, meende dat de maatschappij mensen ziek maakte. De

kritisch-emancipatorische visie op de gehandicaptenzorg stelde dat de inrichting met haar

zintuiglijke en emotionele deprivatie de bewoners tot een benadeelde groep van de

samenleving maakte. In de sociologische literatuur, waarvan Goffman de voornaamste

exponent was, werd de inrichting als een ‘totale institutie’ beschouwd die de bewoners hun

menselijkheid ontnam.(26)

De inrichtingen gingen zich als reactie op deze kritiek meer open stellen naar de

samenleving. Ze voerden enkele veranderingen door die zijn samen te vatten met de termen

humanisering van de zorg en democratisering van de organisatie.
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Er werd meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van bewoners, ouders werden

serieuzer genomen en medewerkers werden belangrijker. Belangrijke veranderingen waren

het verkleinen van de leefgroepen, een huiselijker inrichting en de mogelijkheid om meer

zelfstandig te wonen, vaak nog op het inrichtingsterrein en (vanaf de jaren tachtig) in

normale woonwijken. Er kwam meer aandacht voor de privacy van bewoners en een

vraagstuk als het omgaan met seksualiteit. Ouders gingen steeds meer meepraten over de

gang van zaken rond hun kind en over de ontwikkelingen in de inrichting. Jongere

medewerkers, opgeleid in de geest van de gedragswetenschappen, gingen zich roeren en

bekritiseerden soms onhoudbare situaties. Zij bestreden het gebruik van technieken als

gedragstherapie en isolering en de autoritaire omgangsvormen in de inrichting. Het optreden

van de actiegroep ‘Pet met de Zet’ was een voorbeeld van deze nieuwe generatie

medewerkers. In tal van inrichtingen stonden bestaande werkwijzen en machtsverhoudingen

ter discussie, waarbij de commotie rond Dennendal begin jaren zeventig een belangrijk

kristallisatiepunt was. In overeenstemming met de algemene democratiseringstendens

werden er ondernemingsraden ingesteld en ontstonden er uitgebreide overlegvormen waarin

medewerkers hun opvattingen naar voren konden brengen.

Als gevolg van al deze veranderingen verschoven de machtsverhoudingen tussen de

verschillende spelers en verloren sommige spelers hun positie, terwijl anderen prominenter

werden. Zo hadden veel oudere paviljoenhoofden het er moeilijk mee dat de oude

werkwijzen ter discussie kwamen te staan, dat medewerkers meer inspraak eisten en dat

hun status werd bedreigd. De ontwikkeling van machtsverhoudingen aan de top van de

inrichtingen, de overgang naar een ander leiderstype, was een treffende illustratie van de

zogenaamde ‘vinkentouwtheorie’. Volgens deze theorie ontleent een groep haar macht in

een organisatie aan het vermogen om ten aanzien van kernproblemen van de organisatie

succesvolle oplossingen te kunnen aanbieden.(27) De hoofdlijn van de verandering was dat

de medicus in de jaren zeventig vervangen werd door de gedragswetenschapper en dat

diens plaats in de jaren tachtig werd overgenomen door de manager (juristen, economen,

bedrijfskundigen).

De oorzaken van deze wisseling lagen in de uitdagingen die de groei van de organisatie en

de veranderende maatschappelijke en politieke context aan de inrichtingen stelden. De

geneesheer-directeuren waren in de jaren vijftig en zestig almachtig, door de status van hun

professie, die nog versterkt werd door ontdekkingen over de oorzaken van zwakzinnigheid.

Zij stelden zich op als heer en meester van de inrichtingen en wilden bijvoorbeeld geen

officiële erkenning van de Z-opleiding omdat dat tot bemoeienis van de overheid zou

leiden.(28) Zij waren aanvankelijk argwanend ten opzichte van de gedragswetenschappers.

Pas in de jaren zeventig lieten ze directeuren die geen geneesheer-directeuren waren toe in

hun invloedrijke overlegorgaan, de Vereniging van Directeuren van Instellingen voor

Zwakzinnigenzorg.
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De autoritaire geneesheer-directeuren hadden het ook moeilijk met de groeiende

democratisering. Ouders en medewerkers wilden ineens meepraten over allerlei zaken. Dat

vereiste onderhandelingsvaardigheden, waarmee de medici van oudsher niet toegerust

waren. Kortom, de nieuwe zorgfilosofieën en de tijdgeest van democratisering brachten de

gedragswetenschappers naar voren als leiders van de zwakzinnigeninrichtingen. In de jaren

tachtig werden echter als gevolg van maatschappelijke en politieke veranderingen weer

andere eisen gesteld aan de leiding van inrichtingen. Het gevolg was wederom een wisseling

van de macht. De periode van idealen werd opgevolgd door de tijd van zakelijkheid en

nadruk op economische waarden. Het was de periode van de kabinetten-Lubbers die het

financieringstekort wilden terugdringen om het bedrijfsleven een betere concurrentiepositie te

verschaffen en om te kunnen voldoen aan de normen voor toetreding tot de Economische en

Monetaire Unie. De overheid voerde bezuinigingen door die de instellingen direct raakten:

groepen moesten worden samengevoegd, vacatures werden niet opgevuld, diensten werden

ingekrompen. Het belang van het onderhouden van goede contacten met politici en

ambtenaren en van lobbyen nam daardoor toe. Instellingen gingen meer samenwerken om

in regionaal verband elkaar aan te vullen en een compleet zorgaanbod te creëren.

Bovendien vroeg de samenleving om meer verantwoording over het gevoerde beleid. Onder

deze omstandigheden traden economen en bestuurskundigen en juristen naar voren om

leiding te geven aan de inrichtingen.

In de jaren zeventig stelde de overheid zich kritischer op ten opzichte van de inrichtingen,

zowel om de kosten te beheersen als om de nieuwe ideeën ingang te doen vinden. Zij ging,

zoals wij hebben gezien bij Samivoz, actiever optreden en eisen stellen op het gebied van

bedrijfsvoering en kwaliteit. De uitbreidingsplannen van de inrichtingen werden niet meer

zomaar overgenomen en de zwakzinnigenafdeling Voorgeest van de psychiatrische

inrichting Endegeest werd wegens wantoestanden in opdracht van de inspectie gesloten.(29)

Inspecteurs en directeuren van inrichtingen discussieerden, naar aanleiding van een artikel

van inspecteur voor de zwakzinnigenzorg dr. J. Hoeing, over de optimale omvang van de

inrichting. De wettelijke normen werden geleidelijk aan neerwaarts bijgesteld, van 700 begin

jaren zeventig via 500 eind jaren zeventig naar een gewenste omvang van 250 en een

toegestane grootte van maximaal 400 begin jaren tachtig.(30) Humanisering,

democratisering, andere machtsverhoudingen en schaalverkleining; maar het bestaan van

de inrichting als zodanig stond bij al deze veranderingen niet ter discussie. De veranderingen

leidden niet tot het opbreken van de inrichting op zich, want die bleef een dominante positie

in de gehandicaptenzorg innemen en het aantal bewoners bleef toenemen. Ook de

befaamde en beruchte Dennendal-affaire die een sterke stimulans gaf tot humanisering en

democratisering van de zorg tastte dat bestaansrecht niet aan. Integendeel, de daar

aangehangen ‘verdunningsfilosofie’ verschafte de inrichtingen een nieuwe legitimatie. De

inrichtingen gingen zich namelijk ‘woon-, werk- en leefgemeenschappen voor mensen met

een verstandelijke handicap’ noemen en de ‘omgekeerde integratie’ toepassen als

overlevingsstrategie.
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Dennendal: ideologie of realiteit?

De verwikkelingen rond Dennendal hebben begin jaren zeventig veel ophef veroorzaakt in de

gehandicaptenzorg en zelfs in de gehele Nederlandse samenleving en politiek. De

geschiedenis van de affaire is in een aantal publicaties vanuit verschillende invalshoeken

beschreven.(31) Hier wordt de nadruk gelegd op de plaats en invloed van Dennendal in de

geschiedenis van de gehandicaptenzorg.

Dennendal was de afdeling zwakzinnigenzorg van het psychiatrisch ziekenhuis Willem

Arntsz Hoeve in Den Dolder. Na de komst van een nieuwe directeur, de psycholoog C.

Muller, ontstonden er conflicten tussen het bestuur van de stichting en een deel van de staf.

Pers en media bemoeiden zich er mee en de strijd escaleerde in een ontruiming van de

paviljoens door de politie. Het was waarschijnlijk geen toeval dat juist aan de rand van het

subsysteem gehandicaptenzorg geëxperimenteerd werd met een nieuwe zorgfilosofie. Op de

afdelingen zwakzinnigenzorg van de psychiatrische inrichtingen heersten immers slechte

toestanden en de directies hadden voor deze afdelingen over het algemeen weinig

belangstelling.

In de Dennendal-affaire is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen terug te vinden, zoals

de tegencultuur van de jaren zestig, de democratiseringsbeweging, de antipsychiatrie en de

humanisering van de zorg. De kern van de affaire was waarschijnlijk dat het anti-

autoritarisme en utopisme van een nieuwe generatie en een alternatieve visie op de

verstandelijk gehandicapte samenkwamen en een strijd uitvochten met de gevestigde orde in

een periode van maatschappelijke polarisatie. Nieuwe medewerkers, veelal

dienstweigeraars, trachtten onder leiding van Muller de idee van een ideale samenleving te

realiseren in een voorziening voor zwakzinnigen. De zwakzinnige werd geïdealiseerd en

zelfs verheerlijkt als de spontane, natuurlijke en eenvoudige mens die een positief

tegenbeeld vormde voor de burgerlijke prestatie-maatschappij waarin mensen van zichzelf

vervreemd raakten. De zwakzinnige moest zichzelf kunnen zijn, er moest niet aan hem

worden ‘gesleuteld’ door allerlei deskundigen.

Deze opvatting was een reactie op de toegenomen professionalisering van de zorg waarin

allerlei deskundigen de zwakzinnige als boeiend ‘onderzoeksobject’ zagen. Het ideaal was

dat medewerkers en zwakzinnigen gezamenlijk in de inrichting ‘gewoon samen mens zijn’ en

zich konden ontplooien, ver weg van de materialistische buitenwereld. Dit ideaal vond

beleidsmatig een vertaling in de ‘verdunningsideologie’ waarbij men ervan uitging dat

welwillende mensen uit de samenleving op het terrein van de inrichting zouden komen

wonen. Gezamenlijk met de zwakzinnigen zouden zij een alternatieve utopische

samenleving creëren met een ‘zachtzinnige’ cultuur als alternatief voor de harde en kille

prestatiemaatschappij.
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Dennendal trok door de hevige strijd de publiciteit, had een landelijk uitstralingseffect en was

daardoor een katalysator voor zorgvernieuwing. Medewerkers in andere inrichtingen werden

gestimuleerd om de autoritaire cultuur ter discussie te stellen en meer menselijke vormen

van zorg te eisen.Toch gaat de stelling van Tonkens dat Dennendal en het gedachtegoed

van de jaren zestig de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap fundamenteel

veranderd hebben te ver. De vernieuwingen die in Dennendal werden gerealiseerd, waren

niet uniek, maar onderdeel van een bredere beweging tot humanisering en democratisering

van de inrichtingen. Verder had het antideskundigheidsdenken van Dennendal, met alle

terechte kritiek op het bezien van mensen als onderzoeksmateriaal, ook vervelende

gevolgen. Er waren voorbeelden van verwaarlozing in Dennendal zelf, waar gezelligheid

belangrijker was dan hygiëne en orde en waar ouders die onverwachts op bezoek kwamen

hun kind halfnaakt en kletsnat in bed aantroffen terwijl een vreemdgeklede hippie-achtige

man in de kamer zat. Een poging de Dennendal-visie te realiseren in De Hafakker

(Noordwijkerhout) liep uit op financiële problemen, organisatorische perikelen en weinig

professionele zorg.(32) Ten slotte was de erfenis van Dennendal dubbel. Het totaal

verwerpen van het medisch model leidde tot slechte diagnostiek en een breuk met de

psychiatrie. Pas in de jaren negentig werd weer aan de overbrugging van die breuk gewerkt.

Bovendien is de opmars van deskundigen gewoon doorgegaan en is het leven van mensen

met een verstandelijke handicap steeds meer gemedicaliseerd als gevolg van het werken

met zorgplannen, kwaliteitssystemen en protocollen.

Het fundamentele punt in de discussie over de erfenis van Dennendal is dat de beoogde

vernieuwingen pasten binnen het gevestigde systeem en het bestaan van de inrichting. De

verdunningsideologie bood juist een argument om het bestaan van de inrichtingen te

verlengen, in een meer humane vorm en onder het eufemisme ‘leefgemeenschap’. De

verdunningsideologie of de ‘omgekeerde integratie’ bood, zo stelde een directeur van ‘Willem

van den Bergh’, een mogelijkheid voor inrichtingen die door dreigende sluiting of drastische

beddenvermindering in verlegenheid werden gebracht.(33) Over burgerschap of participatie

in de samenleving had Dennendal, dat een ideale gemeenschap op een inrichtingsterrein

wilde creëren, niets te melden. Zelfontplooiing en participatie zijn slechts in zeer beperkte

mate mogelijk als ze in een inrichting moeten worden gerealiseerd. In de leefsituatie in een

inrichting kan de mens met een verstandelijke handicap  immers slechts in beperkte mate de

maatschappelijke rollen vervullen en het zelfbeeld opbouwen die de ontwikkeling van zijn

potentiële vermogen (hoe beperkt ook) stimuleren.

4.3.3. De unieke Nederlandse weg

Nederland is in internationaal perspectief in vele opzichten een uniek land in de

gehandicaptenzorg. Enerzijds liep Nederland meestal achter op andere landen en liet het

zich beïnvloeden door buitenlandse voorbeelden. Dat begon al met Van Koetsveld die onder

de indruk was van internaat van Guggenbühl en liep door tot de jaren negentig van de 20e

eeuw.
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Toen stuurden ambtenaren van het ministerie van VWS onwillige directeuren naar Zweden

en Noorwegen om zich te laten overtuigen van de wenselijkheid van deconcentratie van hun

inrichtingen. Anderzijds was de daadwerkelijke doorwerking van die buitenlandse

voorbeelden soms beperkt want men beriep zich op de uniekheid van Nederland waar die

buitenlandse modellen niet zouden werken. De Nederlandse gehandicaptenzorg vertoonde

enkele duidelijke eigen kenmerken, zoals de unieke levensbeschouwelijke organisatie van

de gehandicaptenzorg volgens geloofsrichtingen. Heel kenmerkend voor de Nederlandse

gehandicaptenzorg was het feit dat de ontwikkeling van het subsysteem langzamer verliep

dan in andere landen, maar zich, na dat moeizame begin, zo krachtig vestigde dat

veranderingen moeilijk te realiseren waren. Nederland hanteerde bijvoorbeeld lange tijd een

andere definitie van het begrip debiliteit dan de rest van de wereld, de normalisatiefilosofie

werd vertaald in de zin van normalisatie binnen inrichtingen (in plaats van in integratie in de

samenleving) en de patiëntenwetgeving kreeg vorm binnen de context van het zorgsysteem.

Ook heeft de professionalisering van de medewerkers (met de vele ‘peuten’ en ‘agogen’)

zich sterker ontwikkeld dan elders. In Nederland houden naar verhouding veel professionals

zich op rond de verstandelijk gehandicapte en zijn ouders. Nederland is ook een van de

weinige landen met een speciaal voor verstandelijk gehandicapten werkende groep artsen.

Het meest typerend voor de ‘aparte weg’ die Nederland gaat, is de blijvende dominantie van

de inrichtingen. Evenals in andere landen steeg het aantal inrichtingsbewoners ook in

Nederland in de jaren zestig en zeventig sterk. Maar terwijl in andere westerse landen in de

jaren tachtig en negentig steeds meer gehandicapten in kleinschalige, geïntegreerde

woonvormen kwamen te wonen, bleef in Nederland het aantal inrichtingsbewoners

toenemen. Voor deze Nederlandse afwijking van het algemene patroon zijn veel oorzaken,

zoals het incrementele karakter van de besluitvorming in Nederland, de verkokering van de

overheidsorganisatie, de beleidsinertie bij de overheid in de jaren tachtig, de relatief goede

kwaliteit van de zorg in de inrichtingen en de onwil om tot kapitaalvernietiging over te gaan.

Deze punten verhinderden vergaande deïnstitutionalisatie en komen uitgebreid aan de orde

in hoofdstuk 8 als we kijken naar de actuele situatie anno 2000 in de Nederlandse

gehandicaptenzorg. Een andere, zeer belangrijke factor was het verzet van de inrichtingen

tegen radicale schaalverkleining of sluiting. De inrichtingen probeerden wel elementen van

kleinschaligheid door te voeren, door bijvoorbeeld de leefgroepen te verkleinen en

sociowoningen op het terrein van of in de nabijheid van de inrichting op te zetten. Als er

echter fundamentele kritiek op de inrichting werd uitgeoefend, werd er opgetreden. Een

nieuwlichter als Van Gennep moest regelmatig spitsroeden lopen bij ouders en directeuren

van inrichtingen, in publicaties werd het nut van de inrichting beklemtoond en als de overheid

een keer stelde dat de verzorging in inrichtingsverband aan populariteit had ingeboet

protesteerde de intramurale sector heftig.(34) De koepelorganisatie van de inrichtingen, de

sectie zwakzinnigenzorg van de Nationale Ziekenhuisraad, somde in de invloedrijke nota

‘Zorg smeden’ (1986) de voordelen van de inrichting op.(35)
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De inrichting bood de bewoners een vervangende samenleving waarin het wonen, een

dagprogramma en mogelijkheden voor ontspanning en vrijetijdsbesteding werden geboden.

De sectie had bezwaar tegen de ‘verschuiving’ van bewoners van intramurale naar

semimurale voorzieningen omdat dat een eenzijdig negatief beeld van de intramurale zorg

zou geven. Voor de directeuren was de schaalgrootte ook een kwestie van status: hoe groter

de inrichtingen, hoe hoger de plaats in de pikorde van inrichtingsdirecteuren.

Het gevolg van deze passieve, verdedigende houding was dat de vernieuwingsijver

doodbloedde en dat de inrichtingen in de loop van de jaren tachtig verstarden. Medewerkers

die iets nieuws wilden, stootten op een muur van onbegrip en logge bureaucratie en het

argument dat een bepaalde werkwijze al decennialang werd toegepast. Bottelier, in de jaren

negentig voorzitter van eerst de Nederlandse Vereniging van Gehandicaptenzorg en daarna

de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, schrok toen hij midden jaren tachtig directeur

van de inrichting Piusoord (Tilburg) werd. Hij was ontsteld door de aftandse gebouwen, de

open wc-potten in de gang, de volledig naar binnen gerichte cultuur, de massale slaapzalen

en de isolatiecellen waar mensen jarenlang naakt opgesloten zaten.(36) Van den Doel

noemt de bekende, lange tijd vooruitstrevende ‘Willem van den Bergh’ eind jaren tachtig een

in zichzelf gekeerd geraakte, voor een deel ontredderde en voor een ander deel

zelfgenoegzaam geworden organisatie.(37)

Deze zelfgenoegzaam geworden inrichtingen werden in 1988 ruw opgeschrikt door de

publicatie van een foto. Jolanda Venema was een bewoonster van de gerespecteerde

zwakzinnigeninrichting Hendrik van Boeijen-Oord (Assen). De medewerkers van de inrichting

waren niet bij machte met haar moeilijk gedrag om te gaan. Daarom werd zij in een hok

naakt met een riem vastgeketend aan een paal zodat ze niets kon vernielen of bevuilen

behalve zichzelf. De ouders konden geen verandering in de situatie bewerkstelligen en

stuurden ten einde raad een onthullende foto naar de pers. Er ging een schok door

Nederland en de illusie over de liefdevolle verzorging van gehandicapten in de bossen werd

wreed verstoord. Door de foto kwamen de misstanden in de gehandicaptenzorg, zo lang uit

de publiciteit gebleven, naar buiten, want er waren veel meer van deze bewoners. De affaire

toonde aan dat de inrichtingen in zichzelf gekeerde, gesloten bolwerken waren geworden die

gekenmerkt werden door een beheersmatige cultuur en een schraal leefmilieu. Het werkte

als een katalysator die de inrichtingen, door de kritiek vanuit de samenleving, dwong tot

meer openheid. Er werden, op aandrang van de samenleving en de politiek, speciale

consulententeams ingesteld. De inrichtingen maakten tot ver in de jaren negentig slechts

aarzelend gebruik van de teams omdat ze een hulpvraag zagen als een brevet van

onvermogen.(38)
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De zwakzinnigeninrichting als totale institutie

De socioloog E. Goffman ontwikkelde begin jaren zestig het concept van de totale institutie.

Hij definieerde het als een instelling die extreem afgesloten is van de buitenwereld en waar

de drie levenssferen (slapen, werken, vrije tijd) zich op dezelfde plaats en onder hetzelfde

gezag voltrekken. Iedere fase van de dagelijkse activiteiten van de leden wordt uitgevoerd in

het onmiddellijke gezelschap van een groot aantal anderen die allen gelijk worden behandeld

en dezelfde dingen samen moeten doen. Alle fasen van de dagelijkse activiteiten zijn strak

geschematiseerd en de diverse gedwongen activiteiten worden samengevoegd als delen van

een enkel omvattend rationeel plan dat willens en wetens is ontworpen om de officiële

doeleinden van de institutie te vervullen. Tussen medewerkers en bewoners bestaat een

scherpe scheiding en de bewoners hebben beperkte contacten met de buitenwereld.(39)

Het is een academische discussie in hoeverre de Nederlandse zwakzinnigeninrichtingen wel

of niet voldeden of voldoen aan het ideaaltypische profiel van een ‘totale institutie’.(40) Zeker

is dat een aantal kenmerken van een totale institutie in de inrichtingen was terug te vinden.

Het hiërarchische beheersingsmodel van de inrichting was gericht op het controleren van de

bewoners die zich moesten onderwerpen aan de dagelijkse routine, gericht op orde en

regelmaat. De bewoners werden gedisciplineerd door middel van een strak dagprogramma,

waarin geen ruimte voor eigen keuzen was, of desnoods via toediening van medicijnen of

eenzame opsluiting. De bewoners leefden in een ‘subcultuur’ met eigen kenmerken die van

de samenleving was afgesloten. Ze hadden geen privacy, geen door anderen

gerespecteerde eigen levenssfeer. Anno 2000 is deze situatie niet fundamenteel veranderd,

want nog steeds worden duizenden bewoners van inrichtingen periodiek opgesloten,

afgezonderd of vastgebonden. Voorts bevordert het werken met zorg- en handelingsplannen,

kwaliteitssystemen en protocollen een verdere medicalisering van de bewoners die steeds

meer door deskundigen worden omringd.

Als gevolg van dit alles waren de bewoners niet in de gelegenheid algemeen-menselijke

ervaringen op te doen die een stimulans konden zijn voor de ontwikkeling van hun potenties.

De vorming van een positief zelfbeeld was onmogelijk door het constant samen zijn met

‘soortgenoten’, de ontbrekende bewegingsvrijheid en de beperkte mogelijkheid om zinvolle

rollen te vervullen. In het systeem van de zwakzinnigeninrichting kon de bewoner slechts de

rol van ‘patiënt’ of ‘leerling’ vervullen, waardoor hij in zekere zin afwijkend werd gemaakt. Bij

de bewoners was, in de termen van Goffman, sprake van mortificatie, disculturatie en

secundaire deviantie. Dat wil zeggen dat zij werden ‘ontzet’ uit de rollen die zij in de

samenleving hadden kunnen spelen, dat zij ‘onttraind’ werden van het gewone dagelijks

leven in de samenleving en dat zij zich gingen gedragen naar de wijze waarop zij door de

professionals werden behandeld. Kortom, de bewoners raakten gehospitaliseerd: zij verloren

door het levenslange verblijf in de inrichting de mogelijkheid hun menselijke potenties te

ontwikkelen en raakten de vaardigheden kwijt die hen in staat hadden kunnen stellen in de

maatschappij waardevolle rollen te kunnen vervullen.
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4.4. Spelverhoudingen in het subsysteem

4.4.1. De opkomst van het gezinsvervangend tehuis

In de loop van de jaren vijftig en zestig differentieerde het woongedeelte van het subsysteem

verstandelijk gehandicaptenzorg zich. De inrichtingen kregen concurrentie van een

alternatieve woonvorm: het gezinsvervangend tehuis (GVT). Het werd omschreven als een

huis dat, in principe duurzame, huisvesting, verzorging en agogische begeleiding biedt aan

gehandicapten met het doel hun zelfstandigheid en sociale redzaamheid te bevorderen en te

behouden en hen te betrekken bij het dagelijks leven in stad of dorp.(41) In de loop van de

jaren tachtig gingen bewoners die daartoe in staat waren nog zelfstandiger wonen in

dependances en vormen van begeleid zelfstandig wonen. De gezinsvervangende tehuizen

kenden vanaf het begin van de jaren zeventig een gestage groei van het aantal bewoners

(van 3000 begin jaren zeventig tot ruim 15.000 in het begin van de jaren negentig), maar het

aantal bleef beperkt in verhouding tot het aantal verstandelijk gehandicapten in inrichtingen.

De GVTn werden opgericht door ouders die voor hun kinderen kleinschaliger, meer

geïntegreerde woonvormen wensten waarin de gezinscultuur zou worden voortgezet. De

houding van de inrichtingsdirecteuren was de directe aanleiding tot de ontwikkeling van de

GVTn tot een aparte tak van zorg. Zij gingen namelijk niet in op verzoeken van ouders om

kleinschaliger woonvormen op te richten. Zij weigerden actieve medewerking en keken

minachtend neer op het amateuristische gebroddel van de ouders. In de arrogantie van de

macht zagen de inrichtingsdirecteuren de ouders wegens hun emotionele betrokkenheid als

probleemmensen. Zij vonden dat alleen zij, de echte professionals, over de vereiste

(medische) kennis beschikten.(42) In een latere fase zagen de inrichtingsdirecteuren en hun

medewerkers de gezinsvervangende tehuizen als een bedreiging voor hun eigen

organisatievorm. In kleinschalige en geïntegreerde woonvormen waren allerlei tussenlagen

en specialisten (hoofden van paviljoenen, inrichtingsartsen) immers niet nodig. De GVTn

vormden daarmee een potentieel gevaar voor de status en de baan van veel medewerkers in

de inrichtingen.

Wegens de onwil van de inrichtingen om op hun wensen in te gaan, moesten ouders zelf wel

het initiatief nemen. Veel gezinsvervangende tehuizen werden, in samenwerking met de

sociaal pedagogische diensten, opgezet vanuit de ouderverenigingen, zoals Philadelphia,

Helpt Elkander en Voor het Zorgenkind. Deze ouderverenigingen waren in de jaren vijftig

opgericht om ouders de gelegenheid te geven ervaringen uit te wisselen en de belangen van

verstandelijk gehandicapten en hun ouders te behartigen. De ouders werden zich bewust

van het isolement waarin hun kinderen en zij zich bevonden. Zij wilden dat isolement

doorbreken door grotere deelname aan de samenleving tot stand te brengen via onder

andere meer geïntegreerde voorzieningen als gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven.
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De Oudervereniging Philadelphia richtte bijvoorbeeld de Stichting Philadelphia Tehuizen op

die zou uitgroeien tot één van de grootste organisaties in de gehandicaptenzorg. Op lokaal

niveau namen plaatselijke afdelingen van de ouderverenigingen samen met Sociaal

Pedagogische Diensten initiatieven tot de oprichting van plaatselijke stichtingen die vaak één

of twee voorzieningen beheerden.(43) Deze nieuwe voorzieningen werden overigens veelal

opgericht in provincies en streken (zoals de Achterhoek) waar het protestantse geloof

overheerste. In de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg bleven de inrichtingen de

dominante woonvorm.

Het oprichten van voorzieningen was in het begin pionierswerk, waarin vaak samen werd

opgetrokken met ambtenaren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk (CRM). Dit jonge ministerie zag in deze nieuwe voorzieningen een bestaansreden voor

de eigen organisatie en stimuleerde daarom de oprichting van GVTn en dagverblijven.

Aanvankelijk was er geen professioneel kader, de indeling van salarisschalen voor

medewerkers moest clandestien, met de hand, gekopieerd worden bij een kennis die bij een

inrichting werkte.(44) Vergaderingen werden gehouden bij de bestuursleden thuis om kosten

uit te sparen. Aangezien er tot ver in de jaren zeventig geen reguliere overheidsfinanciering

was, moest men op andere manieren aan de benodigde financiën komen. Er werden allerlei

kleinschalige wervingsacties ondernomen en bestuursleden schoten soms renteloos de

bedragen voor die nodig waren om rentes en aflossingen te betalen. Bij de oprichting van de

GVTn speelde de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders een grote rol. Het

streven was namelijk de gezinssfeer met het eigen waarden- en normenpatroon zo goed

mogelijk voort te zetten in de nieuwe leefomgeving. Wegens het belang dat men aan de

levensbeschouwelijke principes toekende, werden de koepelorganisaties van de GVTn

volgens lijnen van denominatie georganiseerd. Het protestants-christelijk Landelijk

Samenwerkingsverband Philadelphia (LSP) liet bijvoorbeeld de stem van de protestanten

horen en het Verbond van Algemene instellingen in de Zwakzinnigenzorg (VAIZ) behartigde

de belangen van de niet-levensbeschouwelijke voorzieningen.

In de gezinsvervangende tehuizen werd, zeker in de eerste jaren, overigens in de praktijk

niet veel anders gewerkt dan in de inrichtingen. Veel medewerkers hadden de Z-opleiding

van de inrichtingen gevolgd en waren afkomstig uit de inrichtingen. Het was er in de GVTn

gezellig, veilig en beschermd, de bewoners werden omringd met zorg en hoefden niets te

doen. De nadruk lag op schoonhouden en wassen. Het doen van spelletjes werd als een

niet-gepaste en overbodige activiteit beschouwd. Door de collectieve benadering was er een

neiging om te veel zorg te geven en werd de bewoners vooral geleerd om met elkaar in een

groep te leven. De bestuursleden (vaak ouders) wilden dat ook: zij legden sterk de nadruk op

bescherming en veiligheid. Hoewel de GVTn meer in de samenleving geïntegreerd

gehuisvest waren, waren ze wel duidelijk herkenbaar doordat de naam op een groot bord

aan de voorkant van het huis stond aangegeven.
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In de loop van de jaren zeventig werden de GVTn meer en meer een soort

‘gezelligheidscentra’ voor bewoners, maar zeker ook voor medewerkers die vaak in groepen

bij elkaar zaten koffie te drinken. Een goed verloop van de interne organisatie van het tehuis

stond voorop, waardoor bijvoorbeeld de bezoeken van ouders strak gereglementeerd

werden. Door al deze factoren ontwikkelden ook veel gezinsvervangende tehuizen zich tot

kleine instituten waar de competenties van mensen met een verstandelijke handicap

onderschat werden.(45)

Stichting Philadelphia Zorg en C. Hovenkamp

De meest bekende en grootste stichting in de semimurale sector is (onder de huidige naam)

Stichting Philadelphia Zorg.(46) Deze in 1961 door de Oudervereniging Philadelphia

opgerichte, protestants-christelijke stichting biedt anno 2000 aan ruim 6.000 mensen met

een verstandelijke handicap zorg in ruim tachtig zogenaamde zorgvestigingen (kleinschalige,

over diverse locaties verspreide woonvormen). Verschillende kleinere stichtingen die

eveneens afkomstig waren uit de Oudervereniging Philadelphia hebben zich in de loop der

jaren aangesloten bij deze landelijke stichting. Philadelphia heeft vanaf de oprichting tot 1998

twee markante leiders gekend die een stempel hebben gezet op de ontwikkeling van de

gehele gehandicaptenzorg: J.J.Dondorp, medeoprichter van de Oudervereniging

Philadelphia en jarenlang voorzitter van de stichting, en C. Hovenkamp, decennialang

directeur.

Hovenkamp is te kenschetsen als een vernieuwer en netwerker die met grote intelligentie en

gevoeligheid inspeelde op maatschappelijke trends. Een harde werker, perfectionistisch,

gedreven door een tomeloze geldingsdrang, autoritair, charismatisch en daardoor een goede

fondsenwerver. Hij was vooral bekend als een uitgesproken voorstander van de

kleinschalige woonvormen die binnen Philadelphia werden ontwikkeld In een periode dat het

onduidelijk was hoe de zorg zich zou ontwikkelen, vertrok hij midden jaren zestig uit de

inrichting Hendrik van Boeijen-Oord, waar hij hoofd van de arbeidstraining was, en werd hij

medewerker van de jonge Stichting Philadelphia. Dit hoewel de directeur dr. E. Hoejenbos

van Hendrik van Boeijen-Oord stelde dat het met kleinschaligheid toch niets zou worden.

Hovenkamp schopte, met enig genoegen, tegen de schenen van inrichtingen door de

achterhaaldheid ervan herhaaldelijk in de publiciteit te benadrukken. Bovendien hekelde hij

geregeld het bestaan van de vele, moeizame overlegorganen die de gehandicaptenzorg

kende. Vanuit het gezegde ‘als iedereen het ermee eens is, is het een slecht plan’, zocht hij

niet altijd de consensus.

Om zijn zelfstandigheid te behouden, hield hij zich altijd bewust afzijdig van organen als de

koepels, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Ziekenfondsraad. Bovendien vroeg

hij zich af waar de directeuren die in die organen zaten, de tijd vandaan haalden. Hij was

wars van structuren die zijn bewegingsvrijheid inperkten.
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De vernieuwingsdrang en de goede contacten op alle niveaus maakten het mogelijk dat er

ook voorzieningen kwamen in provincies (zoals Friesland) die waren afgeschermd door de

bestaande instellingen die geen ‘buitenstaanders’ wensten toe te laten. Hovenkamp werd in

de wereld van de verstandelijk gehandicaptenzorg met gemengde gevoelens bekeken.

Enerzijds was er bewondering voor zijn intelligentie, daadkracht en overtuigingskracht.

Anderzijds heerste er wantrouwen over zijn eenzijdig en soms machiavellistisch handelen en

was men jaloers op zijn prestaties en op zijn contacten met hoogwaardigheidsbekleders.

Een voorbeeld van het optreden van Hovenkamp was de publicatie van ‘Gedachten over

zwakzinnigenzorg in 1983’.(47) Het was een geschrift van diverse personen uit het veld en

van de overheid, maar velen meenden de hand van Hovenkamp erin te onderscheiden. Het

rapport streefde naar een functioneel omschreven en geïntegreerde zorgverlening waarin de

scheidslijnen tussen semimuraal, intramuraal en extramuraal zouden vervallen. Verder werd

aangedrongen op een zo groot mogelijk gebruik van algemeen maatschappelijke, in plaats

van sectorale, voorzieningen. De verschillende koepelorganisaties beschouwden het rapport

als een knuppel in het hoenderhok omdat het niet paste in het Nederlands model van

uitvoerig overleg tussen alle betrokkenen voordat een standpunt naar buiten wordt gebracht.

Vooral de subsectie zwakzinnigenzorg van de Nationale Ziekenhuisraad reageerde

woedend. Het stelde dat de beleden filosofie niet van toepassing was op de ernstig

verstandelijk gehandicapten en dat de maatschappij niet genegen zou zijn verstandelijk

gehandicapten op te nemen. Bovendien was er felle kritiek op de stelling dat de impuls tot

vernieuwing uit de maatschappij kwam en niet uit de instellingen zelf.

Hovenkamp heeft veel energie gestoken in de publieke en politieke meningsvorming over de

gehandicapte mens. De eerste vliegvakantie van gehandicapten naar Spanje (1972) was zijn

werk. Hij bouwde een uitgebreid persoonlijk relatienetwerk op van politici, ambtenaren,

wetenschappers en kunstenaars. Via de congressen van de Stichting J.J. Dondorp Fonds,

waaraan vele ambtenaren, wetenschappers en politici deelnamen, werden nieuwe inzichten

over zorg verspreid. Via openingen van voorzieningen en conferenties werd de aandacht van

de pers en daarmee van het publiek getrokken voor het leven van verstandelijk

gehandicapten.

4.4.2. Samenspel en tegenspel

In de loop van de jaren zeventig kreeg de interne differentiatie in de gehandicaptenzorg zijn

organisatorische uitwerking in drie min of meer uitgesplitste takken van zorg. Naast de

intramurale tak van de inrichtingen en de semimurale sector van de gezinsvervangende

tehuizen en de dagverblijven was er ook de extramurale zorgvorm van de sociaal

pedagogische diensten. Er kwamen steeds meer spelers, zoals ministeries, gemeenten,

ouderverenigingen.
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Al deze spelers trokken soms samen op, als hun belangen verenigbaar waren, maar vaker

bestreden ze elkaar om de beschikbare middelen en nog vaker werkten ze langs elkaar

heen. De geschiedenis van de nationale, provinciale en regionale overlegorganen en de

differentiatie van de semimurale sector illustreren dit voortdurend samen- en tegenspel.

De geschiedenis van de overlegorganen in de gehandicaptenzorg is nauw verweven met die

van de jurist mr. J.B. Meiresonne. Hij was de secretaris van achtereenvolgens het Centraal

Orgaan inzake Zwakzinnigenzorg (1964-1970) en de Stichting Nationaal Orgaan

Zwakzinnigenzorg (1970-1980) en als zodanig de drijvende kracht achter de activiteiten van

deze organisaties.(48)

Meiresonne: spin in het web

Meiresonne was in 1964 een jonge stafmedewerker van de Nationale Federatie Geestelijke

Volksgezondheid toen deze organisatie, samen met de Nationale Raad voor Maatschappelijk

Werk, het Centraal Orgaan inzake Zwakzinnigenzorg oprichtte. Deze adviesorganen in de

gezondheidszorg meenden dat de zwakzinnigenzorg een lappendeken was en wilden er

structuur in aanbrengen. Meiresonne kreeg de zwakzinnigenzorg als aandachtsgebied. Hij

voerde het secretariaat van een aantal commissies en trok werkzaamheden naar zich toe.

Hij kwam steeds meer in aanraking met de problemen waarmee het veld te maken had en

stimuleerde werkgroepen die rapporten uitbrachten over onder meer vroegtijdige

onderkenning en gezinsvervangende tehuizen. In het rapport ‘Gezinsvervangende Tehuizen

voor geestelijk gehandicapten’ (1967) werd de gedachte van zo’ n huis nader uitgewerkt en

de motieven aangegeven om het op te richten. Genoemd werden het gebrek aan

inrichtingsplaatsen, de wens om orde te brengen in de vele niet erkende kleine internaten, de

behoefte aan opvang dicht bij huis en de aversie tegen de grote inrichting.(49)

Meiresonne spreidde zijn actieradius uit door als waarnemer bij het overleg van de

geneesheer-directeuren van de inrichtingen te zitten en door ambtenaren van CRM bij zijn

activiteiten te betrekken. Doordat hij een centrale rol innam in het groeiende systeem

gehandicaptenzorg werd Meiresonne regelmatig geraadpleegd door anderen. Bijvoorbeeld

door staatssecretaris Kruisinga en door de bestuursleden van de stichting die een

bestemming zochten voor de middelen die zij ter nagedachtenis van bisschop Bekkers bijeen

hadden gebracht. Het contact met Kruisinga maakte het mogelijk dat, dankzij de

garantiestelling van de overheid, het derde congres van de International Association for the

Scientific Study of Mental Deficiency in 1973 in Den Haag werd gehouden. Meiresonne was

in de jaren zeventig penningmeester van deze organisatie. Het tweede contact leidde in

1972 tot de oprichting van het Bisschop Bekkers Instituut, de stichting ter bevordering van de

research op het terrein van de zwakzinnigheid en zwakzinnigenzorg, waarvan Meiresonne

jarenlang bestuurslid was.
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Ten slotte was Meiresonne decennialang secretaris van het Nederlands Genootschap ter

Bestudering van de Zwakzinnigheid en de Zwakzinnigenzorg, een organisatie die zich

bezighield met onderzoek en ontmoeting van beroepskrachten in de verstandelijk

gehandicaptenzorg. Kortom, Meiresonne was iemand die initiatieven wilde initiëren en

draagvlak creëren voor gewenste veranderingen. Dankzij de centrale functies die hij vervulde

kon hij zijn belangstelling voor de gehandicaptenzorg en voor bestuurlijke en

organisatorische vraagstukken combineren. Toen hij zag aankomen dat het NOZ geen lang

leven meer beschoren zou zijn, gaf hij zijn loopbaan een andere wending en verdween hij (in

1980) uit de gehandicaptenzorg.

Meiresonne was de vanzelfsprekende keuze voor de functie van secretaris van de Stichting

Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg die in 1970 werd opgericht om het centrale punt te

worden van communicatie en overleg op landelijk niveau in de gehandicaptenzorg. Het NOZ

kreeg als taken overleg, beleidsontwikkeling, informatieverschaffing en voorlichting. Zowel de

koepels van instellingen en ouderverenigingen als de verschillende ministeries die bij de

gehandicaptenzorg waren betrokken, maakten deel uit van het bestuur. Het NOZ nam in de

jaren zeventig tal van initiatieven om veranderingen in de gehandicaptenzorg te

bewerkstelligen. Voorbeelden waren de Studiegroep Zwakzinnigenzorg die belangrijke

publicaties verzorgde en met kamerleden overlegde, het beleggen van een studieconferentie

die leidde tot de befaamde ‘conferentie Noordwijkerhout’ over gezinsbegeleiding (1977) en

een aanzet tot een wetsvoorstel over het mentorschap. Ook het blad ‘Klik’ was een initiatief

vanuit het NOZ. Verder werden de Nederlandse deelnemers aan internationale conferenties

bij elkaar gehaald om de bijdragen vooraf af te stemmen en na afloop een publicatie uit te

brengen.

Echter, al deze activiteiten konden niet voorkomen dat het draagvlak en daarmee de

stuurkracht van het NOZ beperkt bleef. De belangrijkste reden was dat de deelnemende

organisaties de belangen van de eigen sector via hun eigen koepels wilden profileren. Het

ging vooral om de subsectie zwakzinnigenzorg van de NZR, de Federatie van Dagverblijven

en tehuizen (Fiad) en de Federatie van Ouderverenigingen. Deze organisaties voelden niets

voor een belangrijk en dominant NOZ. Mede daarom waren er verschillen in invalshoeken

tussen de conservatieve bestuursleden vanuit de deelnemende organisaties en het meer op

actie gerichte bureau van Meiresonne. Bovendien kwamen de visies en belangen van de

deelnemende organisaties niet altijd overeen. Door de decentralisatie, met een accent-

verschuiving van landelijke naar provinciale en regionale overlegorganen, daalde de

behoefte aan een sterk landelijk NOZ. Toen de overheid in de jaren tachtig in de periode van

bezuinigingen haar bijdrage aan het NOZ verminderde, weigerden de leden hun bijdrage te

verhogen. Het NOZ werd toen omgezet in een veel vrijblijvender Landelijk Overleg Zorg

Geestelijk Gehandicapten, dat slechts als platform voor overleg was bedoeld en na enkele

jaren werd opgeheven.
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Het NOZ nam in de jaren zeventig initiatieven tot het stimuleren van vormen van provinciale

en regionale samenwerking die zouden leiden tot de oprichting van Provinciale

Overlegorganen Zorg (POZ) en Regionale Overlegorganen Zorg (ROZ). Deze initiatieven

sloten aan bij de trend tot regionalisatie in het overheidsbeleid, die begon met de

Structuurnota Gezondheidszorg van staatssecretaris Hendriks (1974). De overheid wilde de

kostenstijging beperken en een effectievere organisatie van de zorg bevorderen. Zij zag in

regionalisatie een middel om in de regio’s meer samenhang in het zorgaanbod te realiseren

en daarmee verspilling van middelen te beperken. Alle zorginstellingen alsook

vertegenwoordigers van ouderverenigingen, overheidsorganen enzovoort namen zitting in

deze overlegorganen. Ook deze nieuwe spelers probeerden invloed te krijgen in het spel dat

in de gehandicaptenzorg werd gespeeld. De ROZs kregen bijvoorbeeld

adviesbevoegdheden inzake planning en trokken taken als indicatiestelling, zorgtoewijzing

en het beheer van de regionale wachtlijsten naar zich toe. Het nieuwe wachtlijstsysteem was

bedoeld om inzicht te krijgen in de vraag naar hulp om zodoende voorzieningen te kunnen

plannen. Het inzicht in de werkelijke vraag bleef echter gebrekkig, te meer daar de

voorzieningen belang hadden bij een zo lang mogelijke wachtlijst omdat ze dan meer

middelen konden claimen van de overheid. De overlegorganen slaagden er in de jaren

tachtig niet in meer samenhang in de zorg tot stand te brengen en waren niet veel meer dan

vrijblijvende afstemmingsorganen. Ze hadden een grote omvang en een brede

samenstelling, maar een beperkte daadkracht en een grote afstand tot de dagelijkse zorg.

Bovenal stelden de deelnemende instellingen hun eigen belang voorop. Ze gebruikten de

overleggen om tot een verdeling van middelen te komen die de eigen positie zou versterken.

Aangezien de grote inrichting dankzij haar grotere kennis en status vaak domineerde in een

ROZ, leidde het regionaal overleg vaak tot versterking van de bestaande

machtsverhoudingen.

Aangezien de taken van de ROZs vaak door medewerkers van de Sociaal Pedagogische

Diensten werden vervuld, kwamen er klachten over belangenvermenging. De SPDn konden

immers klanten naar zichzelf en hun aanbod, bijvoorbeeld begeleid zelfstandig wonen,

verwijzen. Al met al brachten de overleggen veel lees- en vergaderkosten met zich mee

zonder dat daar veel opbrengsten tegenover stonden.(50) De Wet van de Bestuurlijke Drukte

– veel inspanningen en weinig effect – was hier in hoge mate van toepassing. Vanaf het eind

van de jaren tachtig, toen ideeën over marktwerking tot uiting kwamen in het plan-Simons tot

hervorming van de gezondheidszorg, stonden de regionale overleggen ter discussie. De

overheid legde in de nota Verstandig Veranderen (1991) de nadruk op de zogenaamde

functionele decentralisatie, namelijk de overeenkomsten tussen zorginstellingen en

verzekeraars.(51) Het principe van territoriale decentralisatie via  regionale planning door

lagere overheden werd daarmee verlaten. In de loop van de jaren negentig zou de rol van de

verzekeraars toenemen en zouden veel ROZs worden opgeheven.
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De differentiatie van de semimurale sector van gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven

vond onder meer plaats door het opzetten van gerichte opleidingen voor medewerkers, door

het oprichten van koepels en door het opstellen van aparte erkenningsnormen. In 1968 werd

de Stichting AZ (stichting voor opleiding voor verzorgende en opvoedende beroepen in

Ambulante voorzieningen voor Zwakzinnigen) opgericht die de nieuwe cursussen Opleiding

Pedagogische Medewerkers (OPM) en Verdere Scholing in Dienstverband (VSID)

verzorgde. In deze opleidingen werd meer aandacht besteed aan agogische vaardigheden

dan in de op het medisch model gerichte Z-opleiding. De dagverblijven verenigden zich eerst

in de Landelijke Stichting Dagverblijven en de gezinsvervangende tehuizen kwamen samen

in de Landelijke Vereniging Tehuizen. Midden jaren zeventig werd uit beide organisaties de

federatieve vereniging Fiad (landelijke vereniging van instellingen voor dienstverlening aan

mensen met een verstandelijke handicap) gevormd. Wegens de verschillen in visie en

denominatie tussen de gezinsvervangende tehuizen en de dagverblijven (die als

vooruitstrevender werden gezien) kwam pas in 1988 één vereniging Fiad tot stand, die

enkele jaren later met de werkgeversorganisatie WDT zou fuseren. Deze koepels in de

semimurale wereld dienden als tegenwicht tegen de machtige subsectie zwakzinnigenzorg

van de Nationale Ziekenhuisraad (later de Nederlandse Vereniging van Gehandicaptenzorg),

waarin de zwakzinnigeninrichtingen verenigd waren. Het ministerie van CRM bekrachtigde

de differentiatie van de semimurale sector door gedetailleerde erkenningsnormen op te

stellen waarin de eigen, niet-medische visie naar voren kwam.

Tot ver in de jaren negentig beheerste de kloof tussen de intramurale en de semimurale

sectoren het interorganisationele veld van de gehandicaptenzorg. Het was een strijd tussen

twee zorgfilosofieën, waarbij de één de verstandelijk gehandicapte zag als een zieke of

gebrekkige en de ander van diens ontwikkelingsmogelijkheden uitging. Het was ook het

verschil tussen de medici enerzijds en de pedagogische beroepen (maatschappelijk werkers,

leraren uit het buitengewoon onderwijs) anderzijds. Deze verschillen in visie en

beroepsachtergrond kwamen organisatorisch tot uitdrukking in verschillende soorten

voorzieningen en in gescheiden belangenorganisaties. De beide genoemde

koepelorganisaties probeerden de positie van hun sector uit te bouwen, door dienstverlening

aan de leden en door belangenbehartiging. Veelvuldige contacten met ‘hun’ ministerie, CRM

en Volksgezondheid, waren voor die belangenbehartiging erg belangrijk. De

competentiestrijd tussen de twee ministeries van Volksgezondheid en CRM versterkte de

differentiatie van de twee sectoren. Volksgezondheid was aanhanger van het medisch model

en behartigde de belangen van de inrichtingen, terwijl CRM de belangen van dagverblijven

en gezinsvervangende tehuizen bevorderde.

Pas eind jaren tachtig kwamen de eerste initiatieven op gang om de scheidingen tussen de

intramurale en semimurale sectoren te doorbreken. Het waren inhoudelijke ontwikkelingen

die de bestaande organisatorische constructies verouderd maakten. Steeds meer kwamen

de behoeften van de zorgvrager centraal te staan.
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Op basis van die behoeften moest een zorgpakket worden samengesteld, ongeacht de

bestaande organisatorische verdeling die steeds meer als een belemmering voor zorg op

maat ging werken. Deze ideeën leidden tot voorstellen over functioneel omschreven

verzekeringsaanspraken in termen van zorgfuncties, in plaats van de instellingsgebonden

verstrekkingenomschrijving. Invoering daarvan zou tot grotere flexibiliteit in de zorg leiden en

consequenties hebben voor de bestaande indeling in voorzieningen. Deze ontwikkelingen

stimuleerden het zogenaamde transmuraal werken, dat wil zeggen dwars door de bestaande

scheidslijnen heen. Op lokaal en regionaal niveau gingen semimurale en intramurale

stichtingen steeds vaker samenwerken en fuseren. Een illustratie van het feit dat dit naar

elkaar toegroeien van de semimurale en intramurale sectoren veel tijd in beslag nam, was de

trage totstandkoming van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, een fusie van de

Fiad/Wdt en de NVGz (waarbij de Nederlandse Federatie Voorzieningencentra Lichamelijk

Gehandicapten zich aansloot). Met deze fusie (per 1 januari 1996) werd, aldus de voorzitter

Bottelier, een einde gemaakt aan een historische vergissing, namelijk de fout om de

verschillende circuits van elkaar te scheiden.(52) Het samenvoegen van de koepels verliep

traag wegens de verschillen in cultuur en zorgvisie, de angst van de kleinere dagverblijven

en tehuizen voor de grote inrichtingen, de belangen van bestuurders en bureaumedewerkers

en technische kwesties rond de totstandkoming van één CAO.

De koepelorganisaties oefenden vanaf de jaren tachtig veelal een conserverende functie uit

in het subsysteem gehandicaptenzorg. Aanvankelijk droegen ze bij aan de emancipatie van

hun werksoort maar daarna behartigden ze de belangen van de gevestigde instellingen. De

instellingen wilden geen fundamentele veranderingen omdat die de status quo en daarmee

hun opgebouwde positie zouden bedreigen. De stoot tot vernieuwing in de

gehandicaptenzorg kwam dan veelal niet uit de koepelorganisaties. In theorie omarmden zij

wel nieuwe ideeën gericht op zorg op maat en meer consumentensoevereiniteit, maar in de

praktijk drongen zij vaak aan op compromissen die niets wezenlijks zouden veranderen. De

NVGz deed bijvoorbeeld pas in 1994 het gematigde voorstel om in tien jaar tijd 30% van de

inrichtingscapaciteit om te vormen naar nieuwe woonvormen voor vier tot zes personen. Eind

jaren negentig bracht de VGN het persoonsvolgend budget naar voren als alternatief voor

het radicale persoonsgebonden budget dat de zorgvrager zelf in staat zou stellen zorg te

kopen waar en bij wie hij wilde. Maar zelfs de invoering van het persoonsvolgend budget

verloopt heel moeizaam en anno 2000 zijn er nog maar heel weinig instellingen die aan hun

bewoners een dergelijk budget uitkeren.(53) Voortvarend handelen was voor de

koepelorganisaties overigens niet gemakkelijk, want de belangen van de leden kwamen niet

vaak overeen. Het vragen om geld was dan een gemakkelijke uitweg om het maken van een

duidelijke keuze uit beleidsalternatieven te voorkomen. De uitlatingen en nota’s van de

koepels met hun voortdurend aandringen op meer geld droegen dan ook bij aan het ontstaan

van de beeldvorming van een ‘zeur-lobby’. (54)
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4.5. Analyse in termen van de theoretische invalshoeken

Korte samenvatting

Vanaf de jaren vijftig vestigde zich in het maatschappelijk deelsysteem van de Nederlandse

gezondheidszorg een apart subsysteem dat zich ging richten op de verzorging van mensen

die als ‘verstandelijk gehandicapt’ werden aangeduid. Het aantal mensen dat in

gespecialiseerde, categoriale woonvoorzieningen werd opgenomen, nam enorm toe (van

5.000 in 1950 tot ruim 50.000 in 2000). Om deze mensen en hun ouders heen vormde zich

een apart, extern afgezonderd en intern gedifferentieerd systeem gehandicaptenzorg.

Het theoretisch analysemodel laat in hoofdlijnen het volgende zien. Op meta-niveau werd de

verstandelijk gehandicapte eerst gezien als een zieke patiënt die verpleegd moest worden en

vervolgens als een leerling die vaardigheden bijgebracht moesten worden. Die mensbeelden

leidden op macro-niveau tot een toenemende medicalisering van verstandelijk

gehandicapten die apart behandeld, gedisciplineerd en onderwezen moesten worden. Op

meso-niveau nam daarom het aantal inrichtingen toe, waar zowel sprake was van een

toenemende professionalisering van nieuwe beroepsgroepen als, vanaf de jaren zeventig,

van een meer humaan regime. Dankzij de verzuiling en het terughoudende overheidsbeleid

konden op micro-niveau individuele spelers aanvankelijk een grote rol spelen in de

ontstaansgeschiedenis van de gehandicaptenzorg.

Systeem

De wording van het systeem gehandicaptenzorg was een onderdeel van de historische

tendensen van specialisatie en taakverdeling die op alle terreinen in de samenleving tot het

ontstaan van verschillende maatschappelijke systemen en subsystemen hadden geleid. De

gehandicaptenzorg ontwikkelde zich als een subsysteem binnen het overkoepelende

systeem van de gezondheidszorg. Wat betreft doelgroep en gespecialiseerde organisaties

was het gehandicaptensysteem gescheiden van dat overkoepelende systeem en van andere

subsystemen, maar er bleven altijd nauwe banden. Voorbeelden van die banden waren de

verschillende overkoepelende wetten, zoals de Wet Ziekenhuisvoorzieningen en de

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Verder waren veel bewoners van voorzieningen uit

het gehandicaptensysteem afkomstig uit psychiatrische inrichtingen. Ten slotte waren er

diverse spelers die in de meeste subsystemen van het zorgsysteem, en dus ook in de

gehandicaptenzorg, een belangrijke rol speelden, zoals de Ziekenfondsraad, het ministerie

van Volksgezondheid en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen.

Voorwaarden voor de ontwikkeling van een apart systeem gehandicaptenzorg waren een

bepaalde visie op verstandelijk gehandicapten, de uitbreiding van het aantal

gespecialiseerde voorzieningen en de komst van specialistische beroepsgroepen. In vervolg

op het vooroorlogse mensbeeld werd de verstandelijk gehandicapte aanvankelijk gezien als

een zieke die door defecten werd gekenmerkt en ongeneeslijk was.
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Vanaf de jaren zeventig ging men de verstandelijk gehandicapte zien als een ‘leerling’ die

begeleid moest worden door deskundigen om zich te kunnen ontwikkelen en de

maatschappelijk vereiste gedragingen aan te leren. Deze mensbeelden waren een

uitdrukking van de medicalisering van de verstandelijk gehandicapten en hun gezinnen.

Spelers

De ‘hoofdspeler’ van het subsysteem gehandicaptenzorg was de nieuwe, gespecialiseerde

voorziening die zich richtte op de verzorging van burgers die als ‘verstandelijk gehandicapt’

werden betiteld. De genoemde mensbeelden en toenemende medicalisering bevorderden

aanvankelijk vooral een enorme toename van het aantal zwakzinnigeninrichtingen. In deze

van de samenleving afgesloten instellingen werden verstandelijk gehandicapten verplicht,

desnoods met dwang, om zich aan te passen aan de instituutsroutine. Als gevolg van de

democratiseringsbeweging van de jaren zeventig vond een zekere civilisering in de

inrichtingen plaats. De leefomstandigheden kregen, binnen de beperkte mogelijkheden van

een instituut, een meer menselijke maat. De inrichtingen gingen zich vervolgens ‘leef-, woon-

en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke handicap’ noemen. Ondanks

deze meer eufemistische termen bleven de inrichtingen kenmerken vertonen van de ‘totale

institutie’. De bewoners leefden grotendeels afgezonderd van de samenleving, konden niet

de regie voeren over het eigen leven en zich niet als persoon ontwikkelen door ervaringen op

te doen en maatschappelijke rollen te vervullen.

Behalve de inrichting kwamen er steeds meer nieuwe spelers, zoals gezinsvervangende

tehuizen, dagverblijven en het gespecialiseerd maatschappelijk werk. In de geschiedenis van

de inrichtingen en andere voorzieningen was de invloed van twee kenmerken van de

Nederlandse samenleving duidelijk aanwezig, namelijk de verzuiling en het neocorporatisme.

Onder meer dankzij de terughoudende rol van de overheid konden pioniers als Dondorp en

Nollen in de jaren zestig een grote rol spelen bij het opzetten en uitbreiden van het aantal

voorzieningen. Door de oprichting en uitbreiding van voorzieningen, op de gebieden van

wonen, onderwijs, arbeid, dagbesteding en vrije tijd, groeide de behoefte aan nieuwe

deskundigen. De professionalisering van de gehandicaptenzorg zette zich vervolgens snel

door. Vooral in de inrichtingen kregen verstandelijk gehandicapten steeds meer te maken

met medici, psychiaters, psychologen, pedagogen, speltherapeuten enzovoort. De beweging

rond Dennendal trachtte in de jaren zeventig die opkomst van de professionals tegen te gaan

door te pleiten voor ‘gewoon samen mens zijn’, maar had uiteindelijk weinig invloed op het

feit dat de rol van de professionals steeds belangrijker werd.

Spel

Door het toetreden van steeds meer nieuwe spelers ontstond voor het eerst in de

geschiedenis rond verstandelijk gehandicapten een zogenaamd ‘interorganisationeel veld’:

een groep organisaties die behoren tot een bepaalde bedrijfstak.
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Uiteindelijk werd het systeem onderverdeeld in drie sectoren: intramuraal (inrichtingen),

semimuraal (gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven) en extramuraal (Sociaal

Pedagogische Diensten). Al deze subsectoren kenden hun eigen opleidingen, koepels en

ministeries, hun eigen invalshoeken en belangen en profileerden zich tegen de andere

sectoren. De organisaties die deel uitmaakten van het interorganisationele veld van de

gehandicaptenzorg waren zich bewust van hun onderlinge afhankelijkheden, maar bestreden

elkaar waar het ging om de verdeling van capaciteit en invloed. In vele spelen werd om visie

en status gestreden. In dat spel waren en bleven de inrichtingen de belangrijkste spelers,

misschien niet altijd in dominante visie, maar wel in de praktijk. Door de komst van

verschillende spelers ontstond niet alleen een lappendeken van voorzieningen, maar ook

een moeilijk stuurbaar en weinig flexibel systeem. De Wet van de Bestuurlijke Drukte deed

zich gelden: hoe meer er werd overlegd in adviesorganen en regionale overlegorganen, hoe

beperkter het rendement was. Door de toename van het aantal spelers en regels verdichtte

het systeem zich zodanig dat het verstarde en ingrijpende vernieuwingen moeizaam op gang

kwamen. De hindermacht werd groter dan de realiseringsmacht. De bestaande

voorzieningen hadden, om redenen van werkgelegenheid en inkomen, belang bij handhaving

van het bestaande systeem. Hoewel wel meer transmuraal werd samengewerkt, verzetten zij

zich tegen ingrijpende maatregelen als invoering van het persoonsgebonden budget.

Conform de Nederlandse bestuurstraditie dwong de overheid niet via radicale maatregelen

vernieuwing af. Pas in de jaren negentig werden maatregelen genomen die de grondslagen

van het apartheidssysteem zouden ondergraven.


