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5. De deskundigen: wetenschappers en professionals

5.1. Inleiding

Na 1945 zijn allerlei deskundigen zich gaan specialiseren in de zorgverlening aan de mens

met een verstandelijke handicap. Dit ‘deskundigencomplex’ werd gevormd door

wetenschappers uit tal van disciplines en vele soorten professionals (medici, psychologen,

orthopedagogen, groepsleiding). Deze deskundigen vervulden een belangrijke rol in de

totstandkoming en ontwikkeling van het aparte subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg.

Zij definieerden wat onder de term ‘verstandelijk gehandicapt’ moest worden verstaan,

ontwikkelden wetenschappelijke modellen en interventietechnieken en verzorgden en

begeleidden de verstandelijk gehandicapte. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is

hoe en onder welke voorwaarden dit deskundigencomplex zich, als onderdeel van het

gehandicaptensysteem, in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, lijken op het eerste gezicht ietwat

theoretisch van aard, maar waren en zijn in de praktijk van fundamenteel belang voor de

mens met een verstandelijke handicap en zijn ouders. Als gevolg van het optreden van de

deskundigen werd de mens met een verstandelijke handicap namelijk steeds meer

gedefinieerd in specialistische termen en werd hij mede een object van wetenschappelijke en

professionele interventies. Verder werd de bestempeling tot ‘verstandelijk gehandicapte’ een

vereiste om toegang te krijgen tot de categoriale zorgvoorzieningen van het subsysteem

verstandelijk gehandicaptenzorg. Die bestempeling (of labelling) had tegelijkertijd allerlei

neveneffecten, zoals het behandeld worden door deskundigen, stigmatisering en het

uitgesloten worden van de samenleving. Gelet op de overeenkomsten wordt waar mogelijk

een verbinding gelegd met ontwikkelingen in de nabij gelegen zorgvorm van de psychiatrie.

De verstandelijk gehandicaptenzorg was immers voor een groot deel een afsplitsing van de

psychiatrie en in beide zorgsectoren speelden dezelfde ontwikkelingen (mensbeelden,

wetenschappelijke modellen, invloeden vanuit de samenleving).

In paragraaf 2 wordt eerst een beschrijving gegeven van de wetenschappelijke infrastructuur,

dat wil zeggen van de instellingen en universiteiten die zich met wetenschappelijk onderzoek

in de verstandelijk gehandicaptenzorg bezighielden. Ook worden de belangrijkste

inhoudelijke ontwikkelingen beschreven. Daarna volgt, in paragraaf 3, een discussie over de

definitiekwestie: wie wordt waarom en op welke manier als ‘verstandelijk gehandicapt’

betiteld? Vervolgens worden in paragraaf 4 de verschillende wetenschappelijke modellen die

in de afgelopen decennia hebben gedomineerd nader verkend. De positie van de

professionals komt in paragraaf 5 aan de orde. Ten slotte wordt in paragraaf 6 het hele

betoog samengevat in termen van de theoretische invalshoeken.
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5.2. Infrastructuur en ontwikkelingen in de wetenschap

5.2.1. Wetenschappelijke activiteiten vanuit de inrichtingen

Tot 1945 hadden wetenschappers om twee redenen nauwelijks aandacht voor mensen met

een verstandelijke handicap. In de eerste plaats legden de motieven van caritas en

barmhartigheid de nadruk op christelijke naastenliefde en op het heil in het hiernamaals.

Deze zienswijze was een stimulans tot liefdevolle verzorging, maar bevorderde niet het

ondernemen van wetenschappelijke activiteiten. In de tweede plaats werd zwakzinnigheid

gezien als een biologisch fenomeen, namelijk als een organisch gebrek in de hersenen.

Vanuit de dominante medische invalshoek bestond daarom weinig wetenschappelijke

belangstelling voor verstandelijk gehandicapten. Er viel immers geen eer met hen te behalen

in de zin van genezing of verbetering van de lichamelijke of geestelijke gezondheidssituatie.

Aangezien de verstandelijk gehandicapte als onbehandelbaar en ongeneeslijk werd gezien,

waren inrichtingen tot ver in de jaren zestig vaak niet meer dan ‘opbergplaatsen’ voor sociaal

niet-aangepaste personen, onder wie als zwakzinnig aangeduide mensen. De functie

‘onderzoek’ was tot in de jaren zestig dan ook niet van wezenlijke betekenis voor

zorguitvoering of beleid.(1) Het door de Vereniging ‘s Heeren Loo aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam opgerichte Paedologisch Instituut was een uitzondering op deze afzijdigheid van

wetenschappelijke zijde. Wegens de nietszeggendheid van veel observatierapporten was het

instituut voor de praktijk van de zorg in de instellingen echter nauwelijks nuttig. Het instituut

was, in de woorden van Jak, ‘een niet-ingeloste belofte’.(2)

Na 1945 kreeg de wetenschap geleidelijk meer belangstelling voor zwakzinnigheid. Eerst

nam de belangstelling vanuit de medische discipline toe, als gevolg van ontdekkingen op het

gebied van de oorzaken van zwakzinnigheid. Toen in de loop van de jaren zeventig de visie

op de verstandelijk gehandicapte veranderde, raakten ook andere disciplines, in het

bijzonder psychologie en orthopedagogiek, betrokken bij onderzoeksactiviteiten. Als gevolg

van deze ontwikkelingen vormde zich (een begin van) een wetenschappelijke infrastructuur,

eerst bij de inrichtingen en later in de universitaire wereld. Anno 2000 hebben deze

ontwikkelingen ertoe geleid dat een groot aantal vakgroepen aan de universiteiten en

onderzoeksinstellingen zich met deelaspecten van mensen met een verstandelijke handicap

en de gehandicaptenzorg bezighouden.(3)

Een vroege pionier op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek vanuit de inrichtingen

was Nollen. Hij was de eerste die, in 1961, via een epidemiologisch onderzoek een schatting

maakte van het aantal verstandelijk gehandicapten in Nederland.(4) Aan het begin van de

jaren zestig nam hij binnen Samivoz enkele vooruitstrevende initiatieven, onder meer door

een Wetenschappelijke Adviesraad in te stellen en door het Tijdschrift voor Zwakzinnigheid,

Autisme en andere Ontwikkelingsstoornissen uit te geven.
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Ook richtte hij, zoals eerder behandeld, het eerste specifieke observatiecentrum op, namelijk

De Hondsberg in Oisterwijk. Vanuit het Samivoz-concern werd (in 1989) de bijzondere

leerstoel ‘Orthopedagogiek van de zwakzinnigheid’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

ingesteld. De leerstoelbekleder was prof.dr. P.C. Duker, een deskundige op het gebied van

gedragsproblematiek.

Een aantal factoren leidde in de jaren zestig tot meer belangstelling voor wetenschappelijk

onderzoek in de inrichtingen.(5) Om te beginnen werden in de jaren vijftig en zestig

ontdekkingen gedaan op het gebied van de oorzaken van zwakzinnigheid en werden

middelen tegen stofwisselingsziekten ontdekt. Vervolgens gingen in de jaren zestig

gedragswetenschappers werken in de gehandicaptenzorg. Hun geloof in

ontwikkelingsmogelijkheden van verstandelijk gehandicapte mensen leidde tot meer

onderzoek dat zich richtte op het stimuleren van de capaciteiten van de gehandicapte.

Belangrijk was dat de inspectie aandrong op grotere staven bij de inrichtingen, om de

kwaliteit van de zorg te garanderen. Ten slotte konden de inrichtingsdirecteuren met grote

staven en wetenschappelijke onderzoeken goede sier maken en hun status onder collega-

directeuren verhogen. Al deze elkaar versterkende factoren bevorderden wetenschappelijk

onderzoek in de inrichtingen, waar immers zoveel ‘mooi materiaal’ beschikbaar was. Het

aanwezig zijn van goede voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in inrichtingen werd

zelfs gebruikt als argument achter de grootschalige uitbreidingsplannen van de inrichtingen

in de jaren zestig. Inrichtingen zouden een minimum aan plaatsen moeten hebben omdat

dan een wetenschappelijke staf mogelijk was. Inrichtingen ontwikkelden zich op deze manier

geleidelijk van opbergplaatsen tot centra voor observatie en onderzoek. Onder leiding van de

gedreven geneesheer-directeur dr. G. van der Most werd Maria Roepaan in de jaren zestig

de toonaangevende instelling op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Deze instelling

kende onder andere een cytogenetisch laboratorium dat zich richtte op het onderzoek naar

chromosomen.(6) Een andere vooruitstrevende instelling was Hendrik van Boeijen-Oord in

Assen waar gerespecteerde deskundigen als de geneesheer-directeur dr. E. Hoejenbos en

psycholoog/orthopedagoog dr. D.W. Krayer werkzaam waren.

In de jaren zeventig ontstond weerstand tegen wetenschappelijk onderzoek naar en bij

verstandelijk gehandicapten. In de tijd van de anti-psychiatrie en humanisering van de zorg

werd benadrukt dat de zwakzinnige zichzelf moest kunnen zijn. Hij moest niet verworden tot

object van onderzoek voor wetenschappers die aan hem ‘sleutelden’. Een uitwas van dit

medisch onderzoek was de meting van schedels in Huize Assisië in Udenhout. Ruim twaalf

jaar lang (van 1966 tot 1978) waren een ziekenbroeder en een dokter bezig met het

onderzoeken van schedels van zwakzinnigen om de oorzaak van zwakzinnigheid op te

sporen en menselijk gedrag in zijn algemeenheid te verklaren.
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Zij meenden aan de hand van een paar simpele metingen exact de persoonlijkheidsstructuur

van iemand te kunnen analyseren. Bijvoorbeeld: hoe langer het verlengde merg, des te

individualistischer, a-socialer iemands persoonlijkheid, die tevens over een grote

geldingsdrang zou beschikken. Hoe korter het verlengde merg, hoe groter de behoefte aan

bescherming en aanhankelijkheid.(7) In de roemruchte publicatie ‘Het vuile schort’ stelde

Fennis, die werkzaam was geweest in Maria Roepaan, dat de middelen die voor

wetenschappelijk onderzoek werden aangewend, waren onttrokken aan de directe zorg.

Middelen bestemd voor spelmateriaal werden bijvoorbeeld weggehaald voor research. Hij

meende dat veel academici in de gehandicaptenzorg eigenlijk geen directe taak hadden en

zich daardoor gefrustreerd voelden. Daarom gingen ze zich bezighouden met

nevenactiviteiten als onderzoek en management.(8) In de ogen van de Dennendallers was

de zwakzinnige, in zijn authenticiteit en directheid, een lichtend voorbeeld voor mensen die in

een kapitalistische samenleving van zichzelf en van andere mensen vervreemd waren

geraakt. Wellicht belangrijker dan deze ideologische vernieuwingen was dat de overheid in

de jaren zeventig, een tijd van economische neergang, de stijgende kosten van de

gezondheidszorg wilde beperken en daarom de financiële teugels aantrok. Zij drong er bij

instellingen op aan zoveel mogelijk middelen aan te wenden voor de directe zorg. Dat ging

ten koste van de (grote, dure) wetenschappelijke onderzoeken.(9)

Een aantal stichtingen heeft vervolgens wel een kleine traditie op het gebied van

onderzoeksbeleid ontwikkeld, maar het is kleinschalig en volgt uiteraard de behoeften van de

stichting.(10) Met name de ‘s Heeren Loo Zorggroep was actief, onder meer door het

instellen van de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,

bekleed door prof.dr. J.S. Reinders. Verder gaf de stichting een reeks wetenschappelijke

monografieën over een diversiteit aan onderwerpen (sociale vaardigheidstraining,

behandeling van gedragsproblematiek) uit en stelde het Jak in staat zijn waardevolle

bronnenonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse gehandicaptenzorg,

in het bijzonder de instituten van ‘s Heeren Loo, te verrichten. De Stichting Philadelphia Zorg

organiseerde (via de dochterstichting Stichting J.J. Dondorp Fonds) congressen over

zorgvernieuwing en stelde aan de Rijksuniversiteit Groningen de bijzondere leerstoel ‘Zorg

voor ernstig geestelijk gehandicapten’ in (prof.dr. G.H. van Gemert).

5.2.2. Universiteiten

Heel lang bestond van de kant van de universiteiten nauwelijks aandacht voor verstandelijk

gehandicapten en de gehandicaptenzorg. Daaraan zal vooral debet zijn geweest het feit dat

de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap weinig spectaculair was, als een

maatschappelijk randverschijnsel waar weinig eer te behalen viel. De status van degenen die

in deze sector werkten was laag. Zelfs de geneesheer-directeuren van de inrichtingen

genoten een veel mindere status dan hun collega’s in de psychiatrie. De wetenschappelijke

oogst was lange tijd dan ook niet groot en erg fragmentarisch.
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Typerend voor het gebrek aan universitaire belangstelling was dat de eerste leerstoel die

specifiek was gericht op de verstandelijk gehandicaptenzorg pas in 1979 werd ingesteld.

Prof.dr. A.Th.G. van Gennep werd in dat jaar aan de Universiteit van Amsterdam benoemd

tot hoogleraar ‘orthopedagogiek, in het bijzonder van de zwakzinnige mens’. Slechts enkele

vakgroepen hielden zich min of meer gericht bezig met deze tak van zorg. De vakgroep

orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Utrecht (in de jaren zeventig), de vakgroep speciale

pedagogiek van de Vrije Universiteit (vanaf de jaren zeventig) en de vakgroep

orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (vanaf de jaren tachtig) verdienen een

expliciete vermelding. De vakgroep orthopedagogiek in Groningen concentreerde zich vanaf

het midden van de jaren tachtig, toen prof.dr. H. Nakken er de leiding van kreeg, op de

ontwikkeling van methoden en technieken die de concrete praktijk van de zorg konden

helpen verbeteren. Er werd systematisch gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van

methoden op het gebied van opvoeding van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen,

planning van de zorg (kwaliteits- en evaluatiesystemen) en integrale vroeghulp. De

inhoudelijke werkwijze van de consulententeams voor gedragsmoeilijke bewoners (het

relationele begeleidingsmodel) werd eveneens vanuit deze vakgroep opgezet. Een

vertegenwoordiger van deze vakgroep en dit gedachtegoed was prof.dr. G.H. van Gemert.

G.H. van Gemert

De psycholoog prof.dr. G.H. van Gemert is één van de meest bekende wetenschappers in

de verstandelijk gehandicaptenzorg.(11) Hij studeerde ontwikkelingspsychologie en begon

zijn loopbaan in 1970 bij de Stichting Philadelphia Tehuizen. Hij werd als psycholoog

aangesteld door de voorzitter, J.J. Dondorp, maar waarom wist deze eigenlijk ook niet: ‘het

moest van de minister’. Hij kwam te werken in het Roosevelthuis, een part-time

logeervakantiehuis waar ook aan observatie werd gedaan. Vervolgens was hij verbonden

aan een ZMLK-school, waar hij zich geleidelijk ontwikkelde van tester tot begeleider van de

begeleiders door adviezen en trainingen te geven. Ook bij een hoofdzakelijk semimurale

organisatie als Philadelphia was in de jaren zeventig het medisch denken aanvankelijk nog

sterk, maar geleidelijk kwamen er meer psychologen en orthopedagogen en werd meer aan

bezigheidsbegeleiding gedaan. Vervolgens werd Van Gemert docent aan de vakgroep

orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij promoveerde. In 1990 ging hij

de bijzondere leerstoel ‘zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ bekleden. Vanuit die

leerstoel trachtte hij een bijdrage te leveren aan de conceptuele ontwikkeling van de zorg

aan verstandelijk gehandicapten.

Van Gemert was een belangrijke deelnemer aan de wetenschappelijke discussie in de

gehandicaptenzorg en vervulde tal van prominente functies. Hij was bestuurslid van het

Nederlands Genootschap ter Bestudering van de Zwakzinnigenzorg en Zwakzinnigheid en

van het Bisschop Bekkers Instituut.
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Als redacteur van het Leerboek Zwakzinnigenzorg (thans Zorg voor verstandelijk

gehandicapten) en als redactielid van het tijdschrift RUIT en diens opvolgers (thans

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten) probeerde hij de zorg

te professionaliseren. Hij publiceerde tal van artikelen in verschillende vakbladen, onder

andere over zorgconcepten, zorgplannen en gedragsproblematiek. Hij is een erkend

deskundige op het gebied van gedragsproblematiek en was als lid van een consulententeam

begeleider van Jolanda Venema.

Van Gemert stelt dat veel diagnoses in de gehandicaptenzorg verlegenheids-

categoriseringen zijn, omdat objectiviteit over mensen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is. Hij

gaat uit van mogelijkheden van mensen; mogelijkheden zijn inschattingen en dus niet te

objectiveren. Hij staat daarmee tegenover een andere gerespecteerde psycholoog, de

eerder genoemde Krayer. Deze baseert zich op het klassieke analytisch-empirische

wetenschapsideaal en gaat in zijn diagnoses uit van beperkingen, op basis waarvan hij

voorspellingen doet. Van Gemert meent dat elke praktische situatie in de zorg een uiting is

van een visie en dat daarom de conceptuele visie van groot belang is. Hij stelt bijvoorbeeld

dat verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen in inrichtingen vaak in uitzichtsloze

situaties leven en dat zij op een manier worden benaderd die hun probleemgedrag verergert.

Gedragsproblemen zijn volgens hem te typeren als ‘verstoorde omgang’ en het gevolg van

de beheersmatige, verstarde zorgcultuur in een inrichting. Bovendien was

gedragsgestoordheid vaak een organisatorisch en administratief begrip, op grond waarvan

men extra personeelsleden kon claimen. In plaats van iemand als ‘gedragsgestoord’  te

categoriseren kan men beter proberen te achterhalen waarom iemand zich zo gedraagt en

daarop inspelen. Ook in zijn bejegening van gedragsgestoorde mensen, zoals Jolanda

Venema, gaat Van Gemert daarom uit van een relationele benadering waarin hij mensen

voor vol aanziet en aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheden.

Ten slotte is Van Gemert bekend van de term ‘verkleutering’. In zijn visie beschouwen veel

medewerkers van inrichtingen en gezinsvervangende tehuizen mensen met een

verstandelijke handicap soms als kleuters wegens de uitslag van hun intelligentietest. Zij

hebben daarom soms de neiging de verstandelijk gehandicapte zijn verantwoordelijkheid

over zijn leven uit handen te nemen. De verstandelijk gehandicapte wordt aangeleerd de

hulp van anderen te vragen en passief te zijn ten opzichte van de professional. De

mogelijkheden van de mens met een verstandelijke handicap om zich te ontwikkelen worden

op die manier ernstig beknot.

De disciplines die in de universitaire wereld domineerden op het gebied van de

gehandicaptenzorg waren twee gedragswetenschappen, namelijk de orthopedagogiek en de

psychologie. De psychologie wil inzicht bieden in de mogelijkheden en beperkingen van

mensen en de orthopedagogiek wil de mens begeleiden in zijn ontwikkeling. Beide zijn

wetenschappen met een onzekere en voortdurend te bevechten wetenschappelijke status.
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De psychologie wordt gekenmerkt door een veelheid van elkaar bestrijdende scholen. Zoveel

auteurs, zoveel mensbeelden laat Dehue zien in haar analyse van de ontwikkeling van

modellen in de Nederlandse psychologie. Zij toont aan dat maatschappelijke

omstandigheden en de eigen vooroordelen van de sociale wetenschapper de opkomst van

die verschillende wetenschappelijke theorieën sterk hebben beïnvloed.(12) In de

verstandelijk gehandicaptenzorg richtte de psychologie zich op het onderzoeken en testen,

maar de adviezen waren in algemene bewoordingen gesteld en gaven zelden suggesties

over hoe te handelen in concrete omstandigheden. Met de bevindingen van een

psychologische test konden de medewerkers in de praktijk daarom soms weinig uitrichten.

Ook de status van de kennis die de orthopedagogiek oplevert en de afgrenzing van dit vak

ten opzichte van nabijgelegen disciplines heeft lange tijd ter discussie gestaan. De

orthopedagogiek kwam aanvankelijk voort uit en was een tussenvorm tussen psychiatrie,

psychologie en speciale pedagogiek. Het heeft zijn plek moeten bevechten in een

academische concurrentiestrijd. Als relatief jonge wetenschap kende en kent het veel

discussie over basisveronderstellingen en werd het meegezogen in de methodenstrijd in de

sociale wetenschappen. De verschillende vakgroepen orthopedagogiek en speciale

pedagogiek aan de universiteiten hebben bijvoorbeeld alle een bijzonder profiel ontwikkeld.

Bovendien is er de vraag naar de afgrenzing met de psychologie en de taakverdeling tussen

psycholoog en orthopedagoog. Als gevolg van dit alles voelt men zich in de orthopedagogiek

genoodzaakt (net als in vrijwel alle wetenschappen overigens) de eigen identiteit verder te

ontwikkelen.(13) Vanuit een kritische invalshoek is de orthopedagogiek te beschouwen als

een instrument tot civilisatie van maatschappelijk minder aangepaste mensen. Volgens Van

Gennep bestaat altijd het gevaar ‘....dat de orthopedagogische zorgsystemen een

ideologische functie krijgen als institutionele schakel in de keten van maatschappelijke

reproductie’.(14) Het feit dat de aandacht van de orthopedagoog zich in de jaren vijftig en

zestig vooral concentreerde op de relatie met het kind (en bijvoorbeeld niet op de

machtsverhoudingen in het gezin, laat staan in de samenleving als geheel) sluit aan op deze

machtslegitimerende functie van de traditionele orthopedagogiek. De kritische

orthopedagogiek, die wel kritische kanttekeningen bij de bestaande situatie plaatste, was in

Nederland geen dominerende tak van de orthopedagogiek.

A.Th.G. van Gennep

Prof.dr.A.Th.G. van Gennep is de meest vooraanstaande Nederlandse wetenschapper in de

verstandelijk gehandicaptenzorg.(15) Hij studeerde orthopedagogiek en was tijdens zijn

studie actief in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Hij is vanaf 1965 werkzaam in de

gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening, eerst bij instellingen en later bij universiteiten. Hij

was onder meer universitair docent, hoogleraar orthopedagogiek, in het bijzonder

betreffende de gehandicapte mens, aan de Universiteit van Amsterdam (1979-1999) en

bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor verstandelijk gehandicapten’ aan de Universiteit van

Maastricht (vanaf 1996).
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Van Gennep heeft tal van publicaties op zijn naam staan: artikelen en boeken, zoals

‘Zwakzinnigheid als maatschappelijk probleem’ (1974), ‘Naar een kritische orthopedagogiek,

in het bijzonder van de zwakzinnige mens’ (1980), ‘Inleiding tot de orthopedagogiek’ (1983),

‘De kwaliteit van het bestaan van de zwaksten in de samenleving’ (1989). Via deze boeken,

zijn colleges, tal van lezingen en inleidingen, begeleiding van studenten bij

promotieonderzoeken en zijn bestuurslidmaatschap van stichtingen (Gemiva, De Hafakker)

heeft hij een aanmerkelijke invloed gehad op de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.

‘Zorgen dat mensen in de verdrukking het beter krijgen’. Aldus de drijfveer van de man die

decennialang het maatschappelijk debat over de positie van verstandelijk gehandicapten in

de Nederlandse samenleving mede heeft vormgegeven. Het denken van dit arbeiderskind en

deze katholiek is een combinatie van katholieke levensbeschouwing, een historische

denkwijze en een kritisch/emancipatorische benadering van vraagstukken in de

gehandicaptenzorg. Het recht op leven van ook ernstig gehandicapte mensen is bij hem,

onder andere vanuit zijn katholicisme, boven alle twijfel verheven. In zijn orthopedagogiek

hanteerde hij dan ook nadrukkelijk een normatieve invalshoek. De levensbeschouwelijke

achtergrond van deze normatieve invalshoek liet hij niet vaak expliciet tot uitdrukking komen

in zijn uitlatingen en geschriften. Op die manier bleek het gemakkelijker zijn inzichten over te

dragen aan mensen die deze achtergrond niet delen. De levensbeschouwelijke achtergrond

kwam wel tot uiting in de term ‘kwaliteit van bestaan’. Met die term maakte hij een

conceptueel belangrijk onderscheid met het vraagstuk van ‘kwaliteit van leven’ waarin vragen

over levensbeëindiging (bijvoorbeeld in geval van ernstig meervoudig gehandicapte mensen)

centraal staan.

Kenmerkend voor Van Gennep was zijn historisch-emancipatorische benadering die onder

andere tot uiting kwam in de zogenaamde kritische orthopedagogiek, die vier uitgangspunten

kende (zie ‘Naar een kritische orthopedagogiek’):

(1) belangeloos/objectief onderzoek is onmogelijk omdat de wetenschapper zélf deel 

uitmaakt van het object dat hij bestudeert

(2) de historische component van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk

(3) de werkelijkheid, alsook de wetenschap, is een dialectisch proces

(4) handelen is even belangrijk als kennis

Bovendien benadrukte hij de sterke maatschappelijke bepaaldheid van het begrip

verstandelijke handicap en de belangrijke rol van sociale en economische ontwikkelingen. In

die zin was hij meer een ‘allround’-wetenschapper die een brede visie op de

gehandicaptenzorg probeerde te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de vele specialistische

benaderingen van de vele vakdisciplines, zoals de orthopedagogiek, waarin de

machtsdimensies van definities en behandelingswijzen naar de achtergrond dreigden te

raken.
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Van Gennep was een radicale criticus van de inrichtingen. Hij meende dat de inrichting een

deprimerende invloed had op haar bewoners, omdat de verschraalde leefwereld tot

sensorische en emotionele deprivatie leidde. Hij was een sterk voorstander van

kleinschaligheid en wordt wegens zijn betrokkenheid vaak een ‘ideoloog’ genoemd. Hij

populariseerde in zijn publicaties en lezingen de jongste opvattingen over wenselijke zorg

aan gehandicapten. Door deze kritische houding was hij tot ver in de jaren tachtig een

mikpunt van kritiek van behoudende krachten zoals de inrichtingsdirecteuren en sommige

ouders uit inrichtingen. In de jaren negentig werd hij een belangrijke vertolker van het

ondersteuningsmodel, de paradigmawisseling in de zorg, waarbij het normaal burgerschap

van mensen met een handicap voorop staat. In de rede die hij in 1997 uitsprak bij de

aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in Maastricht zette hij de principes van het

nieuwe ondersteuningsparadigma uiteen.

5.2.3. Andere instellingen: IVA, NGBZ, BBI, SWIHC

Er zijn diverse organisaties die op wetenschappelijk gebied activiteiten ondernemen die zijn

gericht op de verstandelijk gehandicaptenzorg. Te noemen zijn onderzoeksinstellingen en

organisatieadviesbureaus. Zij hielden zich echter met meer sectoren van de

gezondheidszorg bezig en publiceerden rapporten die door hun theoretische karakter in de

praktijk veelal weinig werden gebruikt. De belangrijkste organisaties die zich specifiek op de

verstandelijk gehandicaptenzorg richtten, worden hieronder kort beschreven.

Hoewel het niet direct op de zwakzinnigenzorg was gericht, speelde het Instituut voor

Arbeidsvraagstukken (IVA) van de Katholieke Hogeschool van Tilburg (thans de Katholieke

Universiteit Brabant) een belangrijke rol in het wetenschappelijk doordenken van

ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.(16) Bovendien vervulden vertegenwoordigers van

dit instituut in de jaren zeventig belangrijke rollen in de sector. De aanleiding voor de

betrokkenheid van het IVA bij de gehandicaptenzorg was een concrete vraag, eind jaren

vijftig, van het bestuur van de inrichting Maria Roepaan met hoeveel plaatsen zij in de

komende jaren eventueel moest uitbreiden. Het bestuur benaderde prof. J. Godefroy van het

IVA die voor zijn instituut mogelijkheden in dit verzoek zag en het vertaalde in de

wenselijkheid van een landelijk onderzoek naar de frequentie en de begeleidingsbehoefte

van zwakzinnigen in heel Nederland.

Dit was het startpunt voor het eerste grootschalige epidemiologische onderzoek naar

verstandelijk gehandicapten in Nederland dat begin jaren zeventig werd uitgevoerd. De

onderzoekers van het IVA beklemtoonden, sociologen als zij waren, de sociologische

benadering van de zwakzinnigheid. In zijn dissertatie ‘Frequenties van zwakzinnigheid’ uit

1970 stelde Sorel dat elke definitie van zwakzinnigheid bij de toenmalige stand van zaken

niet meer kon zijn dan een betrekkelijk willekeurige greep uit de vele mogelijkheden.
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Hij constateerde dat de meeste definities een overwegend psychologische signatuur

droegen. Als alternatief gaf hij een sociologische omschrijving van zwakzinnigheid: ‘als

zwakzinnig worden beschouwd zij die niet voldoen aan de verwachtingen die de

samenleving van haar leden heeft en die bij afname van de voor dit onderzoek gehouden

intelligentietest 79 of lager scoren, mits deze tekorten zich bij de betrokkenen op jeugdige

leeftijd hebben gemanifesteerd’.(17) Opvallend was dat de onderzoekers er in het

epidemiologisch onderzoek niet in slaagden criteria voor begeleidingsbehoefte - één van de

opdrachten – te ontwikkelen. De reden was de stand van zaken in de wetenschap van de

verstandelijk  gehandicaptenzorg. Er waren geen geldige definities van onderscheiden

‘typen’ zwakzinnigen en de effecten van behandelingsmethoden waren veelal onbekend.

Bovendien werd in de jaren zestig en zeventig vanuit voorzieningen gedacht in plaats vanuit

de hulpvraag. Verbraak vatte ten slotte in zijn dissertatie de conclusies samen van het

‘Onderzoek Geestelijk Gehandicapten’: de in Nederland gehanteerde planningsbenadering

was voorzieningengericht en de plancijfers waren niet meer dan vuistregels, slechts geldig

voor de korte termijn.(18) Diverse medewerkers van het IVA speelden in de jaren zeventig

en tachtig een belangrijke rol in de Nederlandse gehandicaptenzorg. Sorel werd voorzitter

van het Nederlands Genootschap ter Bestudering van de Zwakzinnigheid en dr. P.C. Damen

(die als eerste begin jaren zeventig promoveerde op een organisatorische studie naar

inrichtingen) werd secretaris/penningmeester van Samivoz. Verbraak was enige tijd

‘planningsmedewerker’ van Samivoz en voorzitter van het NGBZ en drs. S.M. Németh was

vele jaren directeur van het Bisschop Bekkers Instituut.

Het Nederlands Genootschap ter Bestudering van de Zwakzinnigheid werd in 1963 opgericht

door een aantal geneesheer-directeuren.(19) Het was aanvankelijk dan ook vooral

intramuraal en medisch gericht, wat onder andere bleek uit het feit dat C. Steketee (directeur

van ‘Willem van den Bergh’) de eerste voorzitter was. Later kreeg, met de veranderingen in

de zorg, de semimurale invalshoek meer toegang. Dat bleek bijvoorbeeld midden jaren

zeventig toen het woord ‘zwakzinnigenzorg’ aan de naam werd toegevoegd. (Thans staat het

NGBZ bekend als de Vereniging van Deskundigheidsbevordering in de zorg aan mensen

met een verstandelijke handicap). Het NGBZ wilde een landelijk forum zijn voor de

beroepswerkers in de gehandicaptenzorg. Zij kende disciplinaire secties (per beroepsgroep)

die een belangrijke rol vervulden bij kennisverdieping en -overdracht en vorming van de

beroepsgroepen.

De activiteiten van het NGBZ bestonden uit het organiseren van ledenvergaderingen en

studiedagen over relevante onderwerpen. Er werden rapporten uitgebracht over de stand

van zaken van wetenschappelijk onderzoek in de sector. Zo publiceerde de sectie

psychologen in 1971 een rapport betreffende de resultaten van een enquête naar het gebruik

van psychologische tests in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Daaruit bleek dat er zeer

veel tests werden gebruikt.(20)
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In 1973 organiseerde het NGBZ een studiedag waarin het begrip normalisatie voor het eerst

uitgebreid in Nederland werd besproken. Het NGBZ werkte vaak samen met het Bisschop

Bekkers Instituut, onder meer doordat bijdragen uit NGBZ-congressen in het door het BBI

uitgegeven tijdschrift RUIT verschenen. Ook werden gezamenlijk congressen georganiseerd

over de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek. Het genootschap was ook lid van

de International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency, waarvan het 3e

congres in 1973 in Den Haag werd gehouden.(21)

Het Bisschop Bekkers Instituut (BBI) werd begin jaren zeventig opgericht vanuit een initiatief

van een stichting die de nagedachtenis aan mgr. W.M. Bekkers in ere wilde houden. Deze

bisschop had veel affiniteit met deze tak van zorg en daarom wilde de stichting iets doen in

de verstandelijk gehandicaptenzorg.(22) Er was een geldinzamelingsactie gehouden (de

‘emmertjesactie’), waarna twee bestuursleden van de stichting Meiresonne benaderden voor

een bestemming van de opgebrachte ƒ 7 miljoen. Meiresonne toog aan het werk door enkele

commissies in te stellen, met vertegenwoordigers uit wetenschap (onder anderen Godefroy),

overheid en instellingen. Uiteindelijk werd ƒ 5 miljoen bestemd voor het opvullen van lacunes

in de zorg (onder andere kinderdagverblijven) en ƒ 2 miljoen voor de oprichting (in 1972) van

een centraal informatie- en documentatiepunt: het Bisschop Bekkers Instituut, de ‘centrale

stichting ter bevordering van de research op het terrein van de zwakzinnigheid en de

zwakzinnigenzorg’.

In het bestuur van het BBI hadden aanvankelijk, om een breed draagvlak te verkrijgen, leden

zitting afkomstig van het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg en het NGBZ. De directeur van

het BBI werd drs. S.M. Neméth, een uit Hongarije gevluchte socioloog die werkzaam was

geweest bij het Instituut voor Arbeidsvraagstukken in Tilburg. Het BBI ging een belangrijke

rol vervullen als documentatiecentrum, organiseerde wetenschappelijke congressen,

publiceerde, zo goed als mogelijk, overzichten van lopend wetenschappelijk onderzoek in de

verstandelijk gehandicaptenzorg en gaf sinds 1974 het tijdschrift Ruit (Research Uitwisseling

en -Toepassing) uit. In 1981 ging het Tijdschrift voor Zwakzinnigheid, Autisme en andere

Ontwikkelingsstoornissen van Samivoz op in Ruit. In 1989 werd de naam veranderd in

Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg (eind jaren tachtig werd deze beladen term

blijkbaar nog gehanteerd) en in 1995 in Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk

gehandicapten. Over de waarde van het tijdschrift lopen de meningen uiteen. Kersten

constateerde in haar informatieve geschiedschrijving over het tijdschrift dat het enerzijds

vaak moeite kostte om voldoende kopij te krijgen, dat er een beperkt extern draagvlak was

en dat het tijdschrift geen voorloper of spreekbuis van een voorhoede was. Anderzijds heeft

het een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de

gedragswetenschappers en nam geleidelijk aan het wetenschappelijk gehalte toe

(bijvoorbeeld door themanummers).(23)
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Het BBI heeft niet kunnen uitgroeien tot het centrale kennis- en ontwikkelingscentrum in de

Nederlandse gehandicaptenzorg. Het bouwde een waardevolle bibliotheek op en gaf tal van

interessante publicaties uit, maar het verkreeg niet de status van het toonaangevend

wetenschappelijk instituut in Nederland op het gebied van de verstandelijk

gehandicaptenzorg. Dat het BBI zich op deze manier ontwikkelde, is mogelijk voor een deel

het gevolg van de behoedzame, voorzichtige koers van de directie die blijkbaar andere

spelers geen aanstoot wilde geven. Daarbij kwam dat de financiële middelen waarover het

BBI kon beschikken, ondanks subsidies van de overheid, beperkt bleven. Het BBI

publiceerde wel overzichten van lopende onderzoeken, maar kon moeilijk zicht krijgen op de

vele deelonderzoeken die, vanuit een grote verscheidenheid aan disciplines, aan

universiteiten en onderzoeksinstellingen werden opgezet. Mede daardoor is het

wetenschappelijk onderzoek in de verstandelijk gehandicaptenzorg gefragmenteerd en

onsamenhangend.

Een tamelijk recent initiatief op wetenschappelijk gebied was de oprichting van de Stichting

Wetenschappelijk Instituut en Historisch Centrum ten behoeve van de zorg voor Geestelijk

Gehandicapten.(24) De oprichting van deze stichting in 1988 was een initiatief van de

directie van St. Anna. De stichting stelde zich als doel het bevorderen van wetenschappelijk

onderwijs en onderzoek op het gebied van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. In

samenspel met de provincie en de Rijksuniversiteit van Maastricht, werd in 1990 de

‘Gouverneur J. Kremersleerstoel’ ingesteld. Deze leerstoel wordt vanaf 1996 bekleed door

Van Gennep. Dit initiatief werd in 1996 gevolgd door de instelling van de bijzondere leerstoel

‘psychiatrische aspecten van zwakzinnigheid’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen die

wordt bekleed door prof.dr. A. Došen. De SWIHC was nauw betrokken bij de publicatie van

het belangrijke historische boek ‘Tussen caritas en psychiatrie’ van Klijn en organiseert

wetenschappelijke congressen op Europees niveau. Drijvende kracht achter de SWIHC was

en is de secretaris, drs. W.H.E. Buntinx, die een spilfiguur was in de wetenschappelijke

ontwikkelingen in de jaren negentig. Hij publiceerde diverse artikelen over de

wetenschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen van de gehandicaptenzorg in Nederland

(deconcentratie, kwaliteitsbeleid, zorgmanagement), zorgde als voorzitter voor een

heropleving van het NGBZ in de jaren negentig en was redactielid van het Nederlands

Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten.

5.2.4. Hoofdontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek

Wat waren de hoofdontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek dat vanuit deze

wetenschappelijke infrastructuur werd ondernomen? Het is moeilijk van een strikte indeling

of opeenvolging te spreken, juist omdat de zorg aan mensen met een verstandelijke

handicap een complex fenomeen is met vele invalshoeken en omdat centrale registratie

ontbrak. Wel zijn er enkele hoofdontwikkelingen aan te wijzen.(25) Aanvankelijk was de

belangstelling uitsluitend gericht op de oorzaken van het verschijnsel van de zwakzinnigheid,

op de etiologie.
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De ontdekkingen van stofwisselingsstoornissen en chromosomale afwijkingen stimuleerden

het medisch-biologisch onderzoek in de jaren vijftig en zestig. In de loop van de jaren

zeventig verschoof de belangstelling van de zwakzinnigheid als verschijnsel naar de persoon

van de zwakzinnige. Vervolgens verruimde, met de kritiek van ouders op de instellingen, de

aandacht zich van de persoon naar zijn omgeving, waaronder het gezin. De vele

onderzoeken naar gezinnen pasten in de jaren zeventig, toen het gezin weer als

opvoedingsplek werd gezien en de rol van de ouders werd geherwaardeerd.(26)

Een meer multidisciplinaire benadering, of in ieder geval de betrokkenheid van verscheidene

disciplines, viel samen met de opkomst van de gedragswetenschappers in de zorg. Meer

disciplines werden betrokken bij de onderzoeksactiviteiten. Verder was er in de nasleep van

de Dennendal-affaire in het midden van de jaren zeventig veel aandacht voor de verhouding

tussen verstandelijk gehandicapten en de maatschappij. De groeiende bemoeienis van de

overheid met de gehandicaptenzorg kwam mede tot uitdrukking in een grotere betrokkenheid

bij het onderzoeksbeleid. De aandacht voor een ordeningsvraagstuk als regionalisatie was

immers logisch in een periode waarin het overheidsbeleid bol stond van ideeën over een

regionale ordening van de zorg. Het epidemiologisch onderzoek dat het IVA begin jaren

zeventig, mede dankzij subsidie van de overheid, uitvoerde was het gevolg van de wens van

de overheid om te beschikken over gegevens op basis waarvan zij capaciteitsuitbreidingen

kon plannen. In de jaren tachtig viel de nadruk meer op de ontwikkeling van het vakeigene,

op de methodiekontwikkeling in de verschillende disciplines (diagnostiek, zorgplannen,

kwaliteitsbeleid). Deze toenemende discussie over kwaliteit van zorg in de jaren tachtig werd

gestimuleerd door de bezuinigingen van de kabinetten Lubbers. Het onderwerp

gedragsstoornissen/ psychiatrische problematiek trok eind jaren tachtig, gelet op de Jolanda

Venema-affaire, veel aandacht. In de jaren negentig werd, in ieder geval aan de medische

faculteiten, weer meer aandacht besteed aan etiologie en diagnostiek. Er werd gezocht naar

de oorzaken van een verstandelijke handicap, de verschillende syndromen en methoden om

die zo vroeg mogelijk te ontdekken. Het feit dat in Nederland tot in de jaren negentig relatief

weinig onderzoek was verricht naar de voorwaarden voor en gevolgen van kleinschalig

wonen van mensen met een handicap had te maken met de inrichtingstraditie.

De (on)zin van wetenschap

Het praktisch nut van al deze wetenschappelijke inspanningen voor het dagelijks leven van

mensen met een verstandelijke handicap was niet altijd even groot. Ten Horn moest zelfs

aan het eind van de jaren negentig, na ruim vier decennia wetenschappelijk onderzoek, nog

de vele structurele problemen opsommen waarmee dat onderzoek te maken had. Het

onderzoek was onvoldoende vraag-/praktijkgestuurd; de implementatie van

onderzoeksresultaten was matig; het onderzoek was zeer versnipperd; het ontbrak aan

onvoldoende infrastructuur en er waren nauwelijks internationale onderzoeksverbanden.(27)

Bovendien speelde in Nederland de mens met een verstandelijke handicap zelf geen actieve

rol in de onderzoeken.
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Een fundamentele vraag bij dit trieste exposé van problemen is wel of het eigenlijk wel

anders kan. Wat wij aanduiden als een ‘verstandelijke handicap’ kan door een grote

verscheidenheid van factoren, al dan niet gecombineerd, veroorzaakt worden, voor, tijdens

of na de geboorte, en in veel gevallen is die oorzaak zelfs niet bekend. De ‘condition

humaine’ van sommige mensen voldoet niet altijd aan het ideaalbeeld. Er zijn mensen met

organische afwijkingen die tot agressief en gewelddadig gedrag kunnen leiden; er zijn

mensen met grote beperkingen in intellectuele capaciteiten; er zijn mensen die gebrekkige

sociale vermogens hebben. Soms is het een gegeven dat een deel van die beperkingen niet

verholpen kan worden, noch via medische ingrepen van artsen noch via

begeleidingstechnieken van gedragswetenschappers. Trent stelt dat er sinds Séguin in het

onderwijzen en opvoeden van verstandelijk gehandicapten fundamenteel weinig veranderd

is.(28) Het gaat nog steeds om het stimuleren van de zintuigen, door het opdoen van

ervaringen en het versterken van de wil opdat de mens met een handicap zelf meer vorm

aan zijn eigen leven kan gaan geven.

Dit alles gezegd hebbend, kan de wetenschap nuttige bijdragen leveren aan het verbeteren

van de zorgverlening en daarmee de kwaliteit van bestaan van mensen met een

verstandelijke handicap bevorderen. Zo gaat de uitdrukking ‘niets is zo praktisch als een

goede theorie’ wel degelijk op. Een duidelijke theorie ordent en schept samenhang in een

veelzijdige werkelijkheid. Het geeft daardoor de mogelijkheid prioriteiten te bepalen in de

dagelijkse werkzaamheden. In die zin kunnen de classificaties van mensen met een

verstandelijke handicap en de verschillende wetenschappelijke modellen (mits niet

verabsoluteerd) praktisch nut hebben voor alle betrokkenen. Er zijn waardevolle studies

verricht die aangrijpingspunten bieden voor concrete verbetering van de zorg, bijvoorbeeld

op het gebied van muziekonderwijs en het opvoeden en begeleiden van kinderen met een

ernstige meervoudige handicap.(29) Ook het relationele begeleidingsmodel kan bijdragen

aan een betere kwaliteit van bestaan van verstandelijk gehandicapten met

gedragsproblemen.

De vraag die bij elke classificatie, model en methode (begeleiding, training, opvoeding,

medicijngebruik), wetenschappelijk of niet, moet worden gesteld, is of het een waardevol

hulpmiddel is dat inzicht biedt en als begin kan dienen voor praktische handelingen. Doordat

de meeste methoden eenzijdige uitwerkingen zijn van één (biologische, psychologische,

pedagogische) benaderingswijze doet de wetenschap vaak onrecht aan de mens als een

veelzijdige eenheid. Ieder mens is immers een integraal systeem waarin vele elementen

(lichaam, geest, ziel) op elkaar inwerken. Door de eenzijdige beklemtoning van één element

worden andere elementen verwaarloosd. Daardoor worden soms wel waardevolle inzichten

in deelaspecten verkregen, maar wordt de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid

als geheel niet altijd bevorderd.
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Bovendien wordt de mens met een verstandelijke handicap vanuit deze specialistische

benaderingen gezien als een leerling die eerst vaardigheden moet verwerven voordat hij iets

zelfstandig mag gaan doen. Hij moet dus bijvoorbeeld ‘verdienen’ dat hij zelfstandiger mag

gaan wonen. Dit terwijl juist het opdoen van concrete ervaringen in nieuwe situaties mensen

de gelegenheid geeft te groeien. Ten slotte wordt in de specialistische benadering de grote

invloed van de omgeving genegeerd, terwijl een ‘verstandelijke handicap’ soms niet meer is

dan een etiket dat op mensen wordt geplakt bij gebrek aan beter.

5.3. Wetenschappelijke definities en classificaties

5.3.1. Achtergronden

De werkelijkheid bestaat uit een massa feiten en gegevens die zonder ordening een

chaotisch, onbegrijpelijk en onbestuurbaar geheel vormen. Om die onvatbare werkelijkheid

een beetje te kunnen ordenen en betekenis te verlenen, beschikken wij over geloof en

wetenschap. In de wetenschappelijke benadering definiëren wij verschijnselen om de

werkelijkheid te ordenen. Het stellen van een diagnose is bijvoorbeeld het categoriseren van

verschijnselen, conform een bepaalde indeling, c.q. systematiek.(30) Categoriseren door

diagnosticeren voldoet dus aan een fundamentele menselijke behoefte, namelijk greep

krijgen op de werkelijkheid.

De term ‘zwakzinnige’ was, zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, een definitie die sinds het

begin van de 19e eeuw werd gehanteerd om greep te krijgen op het bestaan van mensen die

niet behoorden tot de bekende groepen als arbeidersklasse, burgerij en adel. Het werd een

verzamelterm voor mensen die in voorafgaande eeuwen met vele namen (zotten, narren,

onnozelen) werden aangeduid. Vanaf het einde van de 19e eeuw, toen de verstandelijk

gehandicaptenzorg zich langzaam differentieerde tot een aparte tak van zorg, zijn

achtereenvolgens vele benamingen uitgeprobeerd: zwakzinnig, oligofreen, zwakzinnig,

achterlijk, debiel, idioot, geestelijk gehandicapt, verstandelijk gehandicapt.

Die veelvoud aan benamingen, en de voortdurende wisselingen daarvan, geven al aan dat

het begrip ‘verstandelijke handicap’ nooit een vaste definitie heeft gekend, maar juist met de

historische werkelijkheid steeds veranderde. ‘Verstandelijk gehandicapt’ is geen inherente

eigenschap van iemand, maar een sociale constructie, een betiteling die een deel van de

bevolking (in dit geval professionals) geeft aan sociaal zwakkere mensen. Tot een sluitende

definitie en bevredigende indeling is het dan ook nooit gekomen. Toch waren die definities

en indelingen ondanks hun gebrekkigheid van groot belang. Ze bepaalden bijvoorbeeld wie

wel of niet toegang kreeg tot de gespecialiseerde voorzieningen en ze maakten dat mensen

zichzelf als ‘verstandelijk gehandicapt’ gingen beschrijven. Bovendien stolden de definities in

wetten en regelingen met alle daarbij behorende stigmatiserende effecten.
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Een voorbeeld was de regeling van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, die

mensen met een verstandelijke handicap in categorieën indeelde en daaraan richtlijnen

verbond voor het aantal personeelsleden per categorie. De categoriale indeling noemde

debielen, imbecielen, idioten, bedlegerigen en gedragsgestoorden. Omdat de financiering

van personeelsleden erop was gebaseerd, hadden de inrichtingen er belang bij het aantal

gedragsgestoorde bewoners te handhaven. De indeling ging bovendien uit van een statisch

persoonlijkheidsbeeld en bevorderde daardoor de handhaving van de categorieën in plaats

van dat het een begeleiding stimuleerde die was gericht op ontwikkeling van de verstandelijk

gehandicapte.(31)

Het definiëren, categoriseren en stellen van diagnoses is niet een zuiver wetenschappelijke

handeling. Het is een activiteit die door een groot aantal factoren wordt bepaald: mensvisie,

wetenschappelijke modellen, groepsbelangen en meer algemeen maatschappelijke

(culturele, economische) ontwikkelingen. Vooral mensvisies en maatschappelijke visies zijn

bepalend voor de theoretische modellen die aan classificatieordeningen ten grondslag

liggen. De keuze voor een bepaalde classificatie verwijst altijd naar een achterliggende visie

of theoretisch model. Bijvoorbeeld de indeling van een groep mensen op basis van ziekte

verschilt sterk van de indeling van dezelfde groep op basis van sociale vaardigheden.(32)

Het is uiteindelijk vooral de visie die de wetenschapper heeft op de mens (zijn mensbeeld),

en de daarmee samenhangende levensbeschouwing, die bepaalt hoe tegen een mens met

een verstandelijke handicap wordt aangekeken. Het maakt nogal wat uit of men iemand ziet

als een organisch wezen, een rationeel wezen, een door God geschapen wezen of als een

willekeurig samenspel van allerlei krachten. Vanuit die vooronderstellingen over de

menselijke aard kan men een verstandelijk gehandicapte zien als: een biologisch

minderwaardige, een sociaal onvolwaardige, een niet-dialogisch wezen, een mens met

defecten of met mogelijkheden, een authentieke, spontane mens enzovoort. Uit de eigen

mensvisie en levensbeschouwing vloeien verschillende invalshoeken voort. In de psychiatrie

is er bijvoorbeeld sprake van een biologische, een psychologische en een sociologische

invalshoek.(33) Uitspraken van psychiaters zeggen soms dan ook meer over henzelf dan

over hun patiënten. De gelijkenis met de verstandelijk gehandicaptenzorg is treffend: het

medische model komt overeen met de biologische invalshoek, het ontwikkelingsmodel met

de psychologische benadering en het nieuwe ondersteuningsmodel met de sociaal-

wetenschappelijke wijze van kijken.

Ook de voor een beroepsgroep typerende invalshoeken en belangen waren van invloed op

de definitie en diagnose van mensen die als verstandelijk gehandicapt werden betiteld.

Medici keken vanzelfsprekend vooral naar de biologische, lichamelijke oorzaken van een

verstandelijke handicap. Gedragswetenschappers hadden, vanuit hun professie, er meer

belang bij dat er aandacht kwam voor de ontwikkelingsmogelijkheden (‘restcapaciteit’) van

verstandelijk gehandicapten.
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Ten slotte speelde de macro-omgeving van de maatschappij een belangrijke rol in het

classificatieproces. In uiteenlopende periodes werd, vanuit het veronderstelde algemeen

maatschappelijk belang, anders tegen de positie van verstandelijk gehandicapten

aangekeken en werden zij dienovereenkomstig behandeld. In de jaren vijftig bijvoorbeeld

werden sociale ‘randgevallen’ en niet-nuttige leden van de samenleving uit de samenleving

verbannen. In het kader van de wederopbouw was er geen behoefte aan niet-productieve

arbeidskrachten en stond de evenwichtige ontwikkeling van een gezond gezin hoog

aangeschreven. In de jaren zeventig daarentegen werd de zwakzinnige zeer gewaardeerd,

en zelfs geïdealiseerd. Met zijn oprechtheid en eenvoud vormde hij een spiegel voor de

kapitalistische prestatiemaatschappij en werd hij een boegbeeld van de tegencultuur.

5.3.2. De definities nader beschouwd

Een korte blik op de geschiedenis laat zien dat het een uiterst moeizame taak was om een

bevredigende definitie van zwakzinnigheid en een heldere onderverdeling in categorieën op

te stellen. In de jaren dertig bijvoorbeeld werd het begrip zwakzinnigheid verruimd zodat

meer mensen er onder vielen. Het Paedologisch Instituut slaagde er niet in een

classificatiemodel voor zwakzinnigheid te realiseren en in het algemeen bleef van veel

bewoners van inrichtingen de diagnose onbekend. Sorel stelde begin jaren zeventig dat elke

definitie van zwakzinnigheid bij de toenmalige stand van zaken in de wetenschap weinig

anders was dan ‘een betrekkelijk willekeurige omgrenzing’.(34) Ook in de jaren negentig

bleef de discussie doorgaan en deed men weer de aanbeveling om te komen tot een

standaardisatie van definities en classificaties.(35) Kortom, het bleek een onmogelijke

opgave om tot een sluitende definitie en bevredigende categoriseringen te komen. Dit komt

ook naar voren in de analyse van de twee kenmerkende punten die in elke definitie van

verstandelijk gehandicapt terugkomen: beneden gemiddeld functioneren van de intelligentie

en beperkingen in het aanpassingsvermogen of de sociale redzaamheid.

De identificatie van zwakzinnigheid en de classificatie in imbeciliteit, idiotie en debiliteit vond

en vindt voornamelijk plaats door middel van intelligentietests. Echter, elke diagnose op

grond van een intelligentietest is een relatief willekeurige.(36) Al vanaf de jaren vijftig worden

dan ook twijfels geplaatst bij de validiteit van deze test. Er werd over geklaagd dat veel

intelligentietests in de praktijk niet nauwkeurig werden uitgevoerd. Dit terwijl een minieme

aanpassing van de standaarddeviatie ertoe kon leiden dat meer of minder mensen als

‘verstandelijk gehandicapt’ werden bestempeld. Toen in de jaren zeventig in veel landen de

bovengrens van het intelligentiequotiënt van verstandelijke handicap werd verlaagd van 80

naar 70 verminderde het aantal ‘officiële’ verstandelijk gehandicapten enorm. Verder geeft

de test door zijn eenzijdige gerichtheid op intellectuele kennis weinig inzicht in andere

capaciteiten die nodig zijn in het dagelijkse leven in de samenleving. Ten slotte is een

principieel bezwaar tegen de intelligentietest dat het mensen fixeert op een bepaald niveau,

terwijl een mens zich ontwikkelt, innerlijk en in wisselwerking met de omstandigheden.



112

Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die kleinschaliger gaan wonen veel meer kunnen dan toen

ze in inrichtingen woonden, omdat er veel meer een beroep wordt gedaan op hun

capaciteiten. Het criterium van de sociale redzaamheid was en is nog meer open voor

voortdurende discussie en aanpassing. Immers, wie bepaalt wat normaal of niet normaal is?

De definitie van normaliteit is afhankelijk van maatschappelijke, sociale, politieke en

economische ontwikkelingen. Naarmate de samenleving meer eisen aan haar leden gaat

stellen, neemt het aantal mensen dat buiten de boot valt toe. Zoals in hoofdstuk 3 werd

beschreven, leidde de Leerplicht van 1901 tot de ‘ontdekking van de debielen’, een begrip

dat In de jaren zestig ter discussie werd gesteld. Verder ontbraken tot in de jaren negentig

diagnostische instrumenten voor het vaststellen van sociale handicaps.(37) Een ander

voorbeeld van de invloed van de omgeving op de omschrijving van de mens met een

verstandelijke handicap is het ontstaan van gestoord of agressief gedrag. Dat gedrag wordt

niet altijd volledig bepaald door aangeboren eigenschappen of stoornissen, maar ook door

het leven in inrichtingen. In een gedepriveerd en prikkelarm levensmilieu doen de bewoners

geen normale levenservaringen op en hebben ze geen controle over hun eigen leven.

Daardoor kunnen ze vervallen in agressief gedrag jegens zichzelf en anderen.

Kortom, een diagnostisch classificatiesysteem kan slechts het beperkte doel dienen

waarvoor het is opgesteld. Dit doel was veelal het inzicht krijgen in beperkingen en

mogelijkheden van mensen en hen daardoor toegang geven tot behandeling of begeleiding

door deskundigen. Gezien de subjectiviteit en tijdgebondenheid van elke definitie en de

stigmatiserende effecten ervan, komt de vraag op of definiëring van een mens tot een

’verstandelijk gehandicapte’ eigenlijk zin heeft. Soms heeft men daarom de vergaande

onderverdelingen verlaten en zich beperkt tot een tweedeling in organische oorzaken en

sociaal-culturele oorzaken (zoals ongunstige familieomstandigheden, geringe begaafdheid

en sociaal-culturele achterstanden). De eerste groep zou dan 30% omvatten en de tweede

groep 70%.(38) Een verdergaande suggestie werd gedaan door Adriaans.(39) Hij stelde dat

het label van zwakzinnige niets voorstelde, omdat het niets zegt over de individuele persoon.

‘Zwakzinnig’ was volgens hem niet meer dan een verzamelnaam voor de meest

uiteenlopende individuen. ‘Zwakzinnigheid’ was zijns inziens een verlegenheidsdiagnose

voor gedrag waarvoor geen verklaring bestaat en waarvan men alleen weet dat het niet

‘normaal’ is. Hij stelde daarom voor de hulpverlening volledig te individualiseren en af te

stemmen op de concrete problemen van bepaalde personen onder bepaalde

omstandigheden. Het is opvallend, zoals Mans constateert (40), dat deze suggestie geen

weerklank (positief of negatief) heeft opgeroepen, maar gevolgd werd door een

oorverdovende stilte. Waarschijnlijk was deze analyse  te bedreigend voor al diegenen

(directeuren, medewerkers, wetenschappers, koepels) die om redenen van

werkgelegenheid, inkomen en status belang hadden bij het voortbestaan van het systeem

verstandelijk gehandicaptenzorg.
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Dat systeem kon immers slechts in stand blijven als er een eigen doelgroep werd

gedefinieerd waarvoor men moest zorgen. Als die categoriale groep uiteenviel in individuele

mensen die meer voor zichzelf zorgen en aan wie in principe meer algemene

zorgorganisaties zorg kunnen verlenen, zou dat de bestaansreden van het

apartheidssysteem ondergraven.

5.4. Wetenschappelijke modellen

5.4.1. Inleiding: de opeenvolging van wetenschappelijke modes

In alle wetenschappen worden modellen of theorieën gebruikt om de sociale werkelijkheid te

verklaren of te interpreteren. Het zijn, aldus de socioloog Goudsblom, als het ware

landkaarten die ons tonen hoe dingen zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden.

(41) Een model doet opgang als het in een bepaalde periode een verklarende waarde en

wordt vervangen door een ander model (men spreekt dan van een paradigma-wisseling) als

het door nieuwe inzichten te veel inconsistenties vertoont en als veranderingen in de

samenleving de verklarende kracht ervan verminderen. In de psychiatrie bijvoorbeeld

volgden de biologische, psychische en sociale modellen elkaar op, waarbij soms de ene en

dan weer de andere benadering domineerde. Dehue concludeerde op basis van haar studie

naar de historische ontwikkeling van stromingen in de psychologie het volgende: ‘Een

methodologie ontleent haar wetenschappelijkheid niet aan een achterliggende algemene

standaard voor wetenschappelijke rationaliteit, maar aan de omstandigheid dat de regels zijn

toegesneden op specifieke vraagstellingen in specifieke omstandigheden’.(42) Ook in de

verstandelijk gehandicaptenzorg wisselden modellen elkaar af, afhankelijk van

maatschappelijke ontwikkelingen.

De modellen die in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn ontwikkeld, zijn sociaal-

wetenschappelijke modellen. De sociale wetenschappen kenmerken zich, zoals in hoofdstuk

2 is aangetoond, door een ander soort wetenschappelijkheid dan de wiskunde of

natuurkunde. Er is bijvoorbeeld weinig accumulatie van kennis, want vaak wordt het wiel

opnieuw uitgevonden.(43) Verder zijn de waarheden die de sociale wetenschappen

opleveren altijd tijdelijk, historisch bepaald en mede afhankelijk van vooronderstellingen. De

sociale wetenschapper staat immers middenin zijn samenleving en wordt daardoor, en door

de aannames van zijn vakdiscipline en de beperkingen van zijn eigen persoonlijkheid,

beïnvloed bij zijn theorievorming. Bovendien is zijn object van onderzoek, de mens, slechts

beperkt kenbaar en voorspelbaar. Het gedrag van de mens is niet causaal-noodzakelijk te

verklaren, want vele factoren spelen een rol, zoals de genen, opvoeding, karakter, sociale

omstandigheden, toeval en opleiding. De mens is daardoor plastisch: hij bestaat uit een

veelheid van verschijningsvormen. Anders geformuleerd: de mens speelt op het toneel die

rollen die bij hem passen en/of die hij op dat moment moet vervullen om te kunnen

overleven.
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Ten slotte is de mens niet alleen, of zelfs maar in de eerste plaats, een object, maar ook een

subject en medeproducent in het onderzoek. Tijdens een onderzoek of behandeling verwerkt

hij immers opgedane ervaringen en verandert hij, zoals tijdens het uitvoeren van de

gedragstheorie. Mede om al deze redenen wordt in de sociale wetenschappen een

theoretisch onderscheid gemaakt tussen descriptieve, prescriptieve en normatieve

modellen.(44) In de praktijk zijn de meeste modellen combinaties, waardoor zowel

verklarende als normatieve en voorschrijvende elementen meespelen. Sociaal-

wetenschappelijke modellen mengen vaak interpretaties van een deel van de werkelijkheid

met aanbevelingen voor de toekomst, uitgaande van door de wetenschapper gehanteerde

normen en waarden.

5.4.2. De modellen

De modellen die in de gehandicaptenzorg werden ontwikkeld, waren theoretische abstracties

die, uitgaande van bepaalde vooronderstellingen, als ideaaltypen werden geformuleerd. De

modellen zijn gevormd in en werden bepaald door zowel ontwikkelingen in de context

(maatschappelijke tendensen) als door systeemdynamische ontwikkelingen (ontwikkelingen

in het subsysteem zelf). In de dagelijkse praktijk liepen de modellen soms door elkaar heen

en was het onderscheid niet absoluut. Ze kleurden echter de bril waarmee medewerkers,

politici en ambtenaren de werkelijkheid waarnamen en oefenden daardoor, soms meer

impliciet dan expliciet, invloed uit op het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Om die

reden is het uiteenzetten van de belangrijkste kenmerken van de modellen zinvol.

De ideaaltypische modellen waren de volgende: medisch model, ontwikkelingsmodel, leef-

en relatiemodel en ondersteuningsmodel. Deze modellen werden vooraf gegaan door de

charitatieve benadering en gevolgd door het ondersteuningsmodel. In de barmhartigheids- of

caritasbenadering was geen rol weggelegd voor wetenschappelijke uitgangspunten of

zienswijzen. Het mensbeeld hield in dat de mens een schepsel van God was dat geboren

was in zonde en dat het hiernamaals kon bereiken dankzij Gods genade en door daden van

naastenliefde te verrichten. Overeenkomstig de christelijke uitgangspunten was het aardse

lot van de zwakzinnige ondergeschikt aan de heerlijkheid in het hiernamaals. Deze

benadering oefende lange tijd grote invloed uit in de verstandelijk gehandicaptenzorg en was

een inspiratiebron voor de nonnen en broeders in de katholieke instellingen. In de jaren

zestig en zeventig verdampte de religieuze inspiratie en werden de modellen van de

deskundigen ingevoerd.

Het medisch model (ook wel klinisch model genoemd) van de jaren vijftig en zestig ging uit

van de biologische oorzaken van zwakzinnigheid. Het zag zwakzinnigheid als een biologisch

defect in het individu, als een gevolg van genetische afwijkingen en/of beschadigingen in het

organisme. Er werd uitgegaan van de gebrekkigheid van de verstandelijk gehandicapte voor

wie geen mogelijkheden tot genezing of zelfs maar verbetering golden.
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Dit betekende dat de verstandelijk gehandicapte mens geen maatschappelijke waarde had

en daarom beter verpleegd en verzorgd kon worden in een apart instituut, genaamd

‘zwakzinnigeninrichting’. Het systeem van de inrichting is in hoofdstuk 4 besproken.

Samengevat komt het erop neer dat in de zwakzinnigeninrichting, net als in de ziekenhuizen

en psychiatrische instellingen, een paviljoensysteem werd ingevoerd waarin de artsen

domineerden en zusters in uniform louter verplegende werkzaamheden uitvoerden. Het doel

van de activiteiten was de beheersing van de bewoners, op basis van de principes van

reinheid, rust en regelmaat. Wetenschappelijk onderzoek was vanuit deze visie beperkt tot

het onderzoeken van de oorzaken van zwakzinnigheid. Activiteiten gericht op het stimuleren

van de talenten van de bewoners werden in dit model niet zinvol geacht. Deze visie leidde tot

een verschraald leefmilieu waarin voor de verstandelijk gehandicapte slechts één rol was

weggelegd, namelijk die van patiënt. Een patiënt die onderworpen was aan het

geprogrammeerde dagritme van het instituut, die geen keuzevrijheid had en die geen rollen

kon vervullen waarin hij zich kon ontplooien.

In de loop van de jaren zeventig verving het ontwikkelingsmodel het medisch model. Dit

model ging uit van ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een verstandelijke

handicap. Het werd naar de zorgpraktijk toe vertaald (als prescriptief model) in termen van

normalisatie en integratie. De kern van het normalisatieprincipe was dat de verstandelijk

gehandicapte in zo normaal mogelijke leefomstandigheden moest kunnen leven. Dat wil

onder andere zeggen dat hij een normaal dag-, week- en jaarritme had en net als andere

mensen de normale fasen van de levenscyclus doormaakte. Het bezwaar tegen het

normalisatieprincipe was dat het bij een bepaalde interpretatie kon leiden tot gedwongen

aanpassing aan de zeden en gewoonten van de samenleving. De bestaande patronen en

gewoonten van de samenleving worden dan als vanzelfsprekende normen aanvaard en

zonder discussie als richtlijn voor gedrag gesteld. Wolfensberger introduceerde vervolgens

de term ‘sociale rol valorisatie’.(45) Daarmee bedoelde hij dat personen, afkomstig uit met

sociale devaluatie bedreigde groepen, hun sociale beeld en persoonlijke competentie

kunnen verbeteren door het vervullen van zinvolle sociale rollen. Ook deze uitleg bleef

vatbaar voor kritiek. Immers, wie bepaalt wat gewenste rollen zijn en gaat de unieke persoon

niet verloren in zijn rol? Aan de andere kant biedt het concept van rolvervulling mensen met

een verstandelijke handicap mogelijkheden om zich als persoon te doen gelden, verrijkende

ervaringen op te doen en dus een positiever zelfbeeld op te bouwen. Het ontwikkelingsmodel

liep vooral het gevaar de verstandelijk gehandicapte de rol van (levenslange) leerling toe te

kennen: via training en begeleiding zou hij vaardigheden kunnen verwerven waarmee hij zich

als persoon kon ontwikkelen. De mens met een verstandelijke handicap zou (levenslang)

begeleid worden door deskundigen die zich tot taak stellen hem te onderwijzen in de

gewenste gedragingen. De eigen keuzevrijheid en de mogelijkheid om meer rollen te

vervullen en daarvan zelf te leren, werden daarmee ingeperkt. De ‘leerling’ moet eerst zijn

lesjes leren voordat de ‘meester’ hem toestemming gaf zelfstandig handelingen te verrichten.

De in de jaren zeventig vaak gehanteerde term ‘pupil’ spreekt wat dit betreft boekdelen.
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Het ontwikkelingsmodel kende twee vertakkingen die elkaars antithese zijn, namelijk de

zelfontplooiingsgedachte en de leer van de gedragsmodificatie. Het leidende principe van

zelfontplooiing werd verwoord in de term ‘laat de zwakzinnige zijn wie hij is’ en kwam in de

praktijk tot uiting in het leef- en relatiemodel. De leer van de gedragsmodificatie stelde zich

tot doel via manipulatie ongewenst gedrag te veranderen, maar riep tal van ethische

bezwaren op en blijkt, ook door de wijze van uitvoering, niet altijd te werken.

Gedragsmodificatie

De uiterste consequentie van het beïnvloeden van een leerling is het conditioneren van zijn

gedrag door een systematische toepassing van de principes van belonen en straffen. Deze

consequentie werd getrokken door de leer van de gedragsmodificatie. Het doel ervan is

gewenst gedrag aan te leren en ongewenst gedrag af te leren onder methodische

gebruikmaking van experimenteel ontdekte leerprincipes. De meest uitgesproken

vertegenwoordiger van deze methode was Duker, hoogleraar ‘Orthopedagogiek van de

zwakzinnigheid’. Hij stond enige tijd ter discussie omdat zijn consequent doorgevoerde

zienswijze strijdig was met de antiprofessionele ideologie van ‘laat de zwakzinnige zijn wie hij

is’ uit de jaren zeventig en omdat sommige methoden als onmenselijk werden ervaren. Met

de toenemende belangstelling voor medische oorzaken van gedrag en het inzicht dat veel

mensen met een verstandelijke handicap soms ernstige psychische problemen hebben,

kwam er echter een zekere herwaardering van zijn benaderingswijze.

Een extreme vorm van gedragsmodificatie is de elektro-aversie methode waarbij, op afstand

bediend, een elektrische schok wordt toegepast bij ongewenst gedrag. Via deze sterke

aversieve prikkel probeert men ongewenst gedrag af te leren. In De Winckelsteegh overleed

in de jaren tachtig een bewoonster toen zij in het kader van gedragstherapie scheerschuim in

de mond gespoten kreeg, om haar te laten stoppen met huilen. Vervolgens ontstond een

brede aversie tegen deze methode, waardoor het tot de jaren negentig duurde, met de

herleving van de biologische benadering, voordat bijvoorbeeld de elektro-aversie therapie

weer werd toegepast.

Zowel in theoretisch als in praktisch opzicht kent de gedragsmodificatie mogelijkheden en

problemen.(46) De mogelijkheden liggen in het belang dat gehecht wordt aan het beschrijven

van de wordingsgeschiedenis van de gehandicapte, de toetsbaarheid van de resultaten, de

nadruk op het belang van wisselwerking met de omgeving en de overdraagbaarheid van de

technieken. Echter, wetenschappelijk is de therapie nog steeds niet uitgekristalliseerd, want

er wordt continu gevraagd om meer systematiek en diagnostiek in de behandeling. Voorts

zijn de theoretisch ontwikkelde technieken nog nauwelijks naar de praktijk toe vertaald,

bijvoorbeeld waar het gaat om training, behandeling en toepassing in de natuurlijke

omgeving. Verder staat de systematische aandacht voor omgevingsfactoren feitelijk nog in

de kinderschoenen.
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Dit terwijl het niet vaak voorkomt dat oorzaken voor ongewenst gedrag alléén in de persoon

van de verstandelijk gehandicapte gevonden kunnen worden. De omgeving bepaalt immers

wat ongewenst gedrag is en waarom bepaalde gedragingen moeten veranderen. De

inrichting heeft bijvoorbeeld belang bij reinheid, rust en regelmaat en eist bepaald gedrag

van de bewoners. Ongewenst gedrag wordt soms veroorzaakt door het onnatuurlijke,

gereglementeerde leven in inrichtingen. Deze gang van zaken werd schrijnend geïllustreerd

door de Jolanda Venema-affaire. Een ander probleem is dat te weinig aandacht wordt

besteed aan de wijze waarop groepsleiding bij de behandeling kan worden betrokken. Dit

terwijl gedragsverandering van de begeleiders een centrale voorwaarde is voor het

veranderen van het gedrag van gedragsmoeilijke bewoners.

Er zitten vele morele en ethische aspecten aan gedragsmodificatie als wijze van

gedragsbeïnvloeding. Een eenduidige beoordeling is daarom moeilijk. Enerzijds beschouwt

de gedragsmodificatie mensen als reactieve organismen, als objecten die men door belonen

en straffen gedrag kan aanleren. Deze technische benaderingswijze kan leiden tot

machtsmisbruik en tot het ontnemen van (een deel van) de persoonlijke identiteit. Anderzijds

kan het voor de kwaliteit van bestaan van de gehandicapte mens goed zijn als

aanstootgevend gedrag wordt verminderd en de betreffende persoon daardoor bijvoorbeeld

aantrekkelijker wordt om mee om te gaan. Sommige mensen vertonen, hetzij door erfelijke

oorzaken, hetzij door invloeden vanuit de omgeving, agressief en gewelddadig gedrag

waarmee zij mensen om hen heen (ouders, medewerkers) schade berokkenen. Dergelijk

gedrag is niet te tolereren, ook niet van mensen met een verstandelijke handicap. Iedereen

in een samenleving dient zich immers min of meer aan te passen om prettige relaties aan te

gaan waaraan beide partijen genoegen beleven. Dit uiteraard met respect voor de eigenheid

van de verstandelijk gehandicapte die zich soms, wegens de aard van zijn handicap, niet

anders kan gedragen.

Het leef- en relatiemodel is minder een wetenschappelijk en meer een ‘anti-professioneel’

model. (Het dient daarom onderscheiden te worden van het relationele model dat vanaf het

midden van de jaren tachtig vanuit de vakgroep orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit

Groningen door met name Van Gemert is ontwikkeld. Dat relationele model is een model dat

sturing geeft aan een begeleidingsmethode die zich richt op de vraag wat de invloed is van

de omgeving op het gedrag van de gedragsmoeilijke verstandelijk gehandicapte). De kern

van het leef- en relatiemodel was een maatschappelijke uitwerking van de

zelfontplooiingsgedachte. Deze gedachte ging ervan uit dat de gehandicapte zoveel mogelijk

zichzelf moest kunnen zijn. Hij moest niet onderhevig zijn aan ingrepen door psychiaters of

allerlei deskundigen die hem wilden inpassen in de bestaande, vervreemdende

maatschappij. Wegens deze afkeer van het ‘sleutelen’ aan de gehandicapte en de nadruk op

het aanvaarden van hem zoals hij is, werd dit model ook wel het ‘acceptatiemodel’ genoemd.



118

Het leef- en relatiemodel kreeg eerst vorm in Dennendal, in de idee van ‘verdunning’. Dat wil

zeggen dat ‘goede mensen’ vanuit de samenleving op het terrein van de inrichting kwamen

wonen. Gezamenlijk zouden deze idealisten en de zwakzinnigen een utopische samenleving

vormen tegenover de boze kapitalistische productiemaatschappij. De afwijzing van

deskundigheid leidde, in uiterste vorm doorgevoerd, soms tot verwaarlozing, matige

hygiënische omstandigheden en onvoldoende begeleiding, bijvoorbeeld bij

gedragsproblemen. In de jaren tachtig werd dit leef- en relatiemodel door de inrichtingen

omgevormd tot de idee van de ‘woon- en leefgemeenschap’. Deze term was een eufemisme

die als legitimatie werd gebruikt voor het continueren van de inrichting in een ogenschijnlijk

wat humanere vorm met minder duidelijk zichtbare vormen van machtsuitoefening. De

oorspronkelijke gedachte van ‘verdunning’ werd vervormd in de strategie van ‘omgekeerde

integratie’, dat wil zeggen dat de inrichting probeerde gewone woningen op het anders

onbruikbare inrichtingsterrein neer te zetten. De inrichting zou dan als het ware deel worden

van de lokale gemeenschap en haar voortbestaan kunnen verlengen.

Het recente ondersteuningsmodel is een uitwerking van de groeiende nadruk in de jaren

negentig op het feit dat de mens met een verstandelijke handicap (ook) een burger van de

samenleving is. Een begrip als ‘mensen met mogelijkheden’ van de Federatie van

Ouderverenigingen liep eind jaren tachtig vooruit op het nieuwe model door aan te geven dat

wij naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen van verstandelijk gehandicapten

moeten kijken. Steeds meer werd er in nieuwe definities de nadruk op gelegd dat een

verstandelijke handicap wordt bepaald door de relatie tussen de gehandicapte en zijn

omgeving. Ericsson beschreef de overgang van het ontwikkelingsmodel naar het

ondersteuningsmodel in termen van de omslag van het ‘perspectief van het in staat zijn tot’

naar het ‘perspectief van het geïntegreerd zijn als mede-burger’.(47) Deze visie op het

burgerschap van mensen met een verstandelijke handicap leidde tot het

ondersteuningsmodel. De kenmerken van het ondersteuningsmodel zijn volgens Van

Gennep: het primaat van de samenleving; keuze en controle; ondersteuning; kwaliteit van

bestaan.(48)

Concrete uitwerking van het ondersteuningsmodel zou leiden tot decategorialisering (of

vermaatschappelijking) van de zorg en tot een benadering waarbij de vraag om

ondersteuning van de hulpvrager centraal staat. Er zou een scheiding moeten worden

aangebracht tussen maatschappelijke voorzieningen als huisvesting en vervoer en de

specialistische zorgfuncties. Recente publicaties spreken over ‘community care’, waaronder

wordt verstaan de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap die

ondersteuning vragen en krijgen op de terreinen waarop zij belemmeringen ondervinden.(49)

Een consequente doorvoering van het ondersteuningsmodel zou grote consequenties

hebben voor de werking, en zelfs het bestaan, van het systeem gehandicaptenzorg. Dit

wordt in hoofdstuk 8 nader besproken.
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Het is overigens, aldus Van Gemert (50), de vraag of de verschillende modellen elkaar in

zo’n keurige sequentie hebben opgevolgd. Zijn stelling is dat geen van de modellen in feite

heeft opgehouden te bestaan, maar dat ze als het ware als ‘lagen’ over elkaar heen zijn

gestapeld. De concrete zorg is opgebouwd uit de verschillende modellen, waarbij het van de

situatie, de cultuur van de organisatie en de persoonlijkheidskenmerken van de medewerker

afhankelijk is welke basishouding uiteindelijk wordt aangenomen. Vooral in crisissituaties valt

men, bijvoorbeeld bij de bejegening van ernstig verstandelijk gehandicapten met

gedragsproblemen, nog steeds terug op de basisprincipes van het medisch model:

onmondig maken en opsluiten in een prikkelarme omgeving.

5.4.3. De context van de wetenschappelijke modellen

De opkomst en ondergang van de modellen waren afhankelijk van een complex van op

elkaar inwerkende omstandigheden. Te noemen zijn: maatschappelijke ontwikkelingen,

wetenschappelijke ontdekkingen, de innerlijke dynamiek van het zich ontwikkelende systeem

gehandicaptenzorg, belangen van beroepsgroepen en de invloeden van buitenlandse

voorbeelden. Zo was de hegemonie van het medisch model in de jaren vijftig en zestig mede

het gevolg van medische ontdekkingen van oorzaken van zwakzinnigheid, onder andere

nieuwe stofwisselingsstoornissen en chromosomale afwijkingen. De gehandicaptenzorg

werd daarmee ineens een interessant terrein voor medisch onderzoek en het gezag van de

medici steeg. Het feit dat de inrichtingen in de jaren zestig en beginjaren zeventig

psychologen en orthopedagogen konden aantrekken, had te maken met de ongekende

economische groei die ervoor zorgde dat de bomen tot in de hemel groeiden. Deze nieuwe

gedragswetenschappers zagen op hun beurt in de gehandicaptenzorg een welkome bron

van werkgelegenheid en stimuleerden het ontwikkelingsmodel dat immers aansloot bij hun

opleiding en deskundigheden. Bovendien sloot het ontwikkelingsmodel, vooral de gedachte

van zelfontplooiing, aan bij een Nederlandse traditie in de gezondheidszorg vanuit de jaren

vijftig.(51) Voorts was het ontwikkelingsmodel mede een uitvloeisel van de ‘tijdgeest’, de

optimistische jaren zestig waarin humanistische theorieën over de opvoedbaarheid van de

mens opgang deden en men geloofde in de maakbaarheid van de samenleving.

Het leef- en relatiemodel is te beschouwen als een exponent van de anti-psychiatrie. Dit was

een stroming in de psychiatrie die zich verzette tegen het medisch model waarin de

zwakzinnige of psychiatrische patiënt als een ‘zieke’ werd beschouwd die met

geneesmiddelen genezen moest worden. Het bekende boek ‘Wie is van hout’ van de

psychiater J. Foudraine verwoordde in Nederland deze stroming. De tegencultuur van de

jaren zestig en zeventig was de omgeving waarin de gedachten over een utopische

samenleving, zoals men die op Dennendal wilde realiseren, konden gedijen. Toen het

culturele getij keerde en de zakelijke, nuchtere jaren tachtig hun intrede deden, was de tijd

van filosoferen voorbij en ging de gehandicaptenzorg over tot de orde van de dag. In die

dagen wilde dat zeggen het beperken van de gevolgen van de bezuinigingen en het

grotendeels stopzetten van vernieuwingen.
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Het ondersteuningsmodel kwam op in een tijd, begin jaren negentig, waarin de

individualisering en juridisering van de samenleving voortschreden: mensen werden

beschouwd als zelfstandige (calculerende) burgers die hun eigen zaken moesten regelen,

contractuele relaties aangaan en veel netwerken. De overheid ging zich beperken zich tot

het bieden van een sociaal vangnet en privatiseerde en decentraliseerde veel

verzorgingsarrangementen, bijvoorbeeld op de gebieden van sociale zekerheid en

gezondheidszorg.

De invloed van het buitenland op de wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland was

groot. Het ontwikkelingsmodel kwam bijvoorbeeld overwaaien vanuit de Verenigde Staten,

waar het wetenschappelijk onderzoek werd bevorderd door de belangstelling die president

Kennedy om familieredenen had voor de gehandicaptenzorg. Bovendien paste de

emancipatie van de mens met een verstandelijke handicap in de beweging van de

burgerrechten die in de jaren zestig in de Verenigde Staten opkwam voor de belangen van

onderdrukte groepen. De gedachten over normalisatie en integratie waren aanvankelijk

uitgedacht en uitgewerkt in de Scandinavische verzorgingsstaten waar ze pasten in het

gelijkheidsstreven van de sociaal-democratische regimes. Nederland vertaalde het

normalisatieprincipe overigens, aldus Reinders, (52) op een manier die paste bij de eigen

traditie van grote inrichtingen. Terwijl er in andere landen mee werd bedoeld dat ook mensen

met een handicap een normaal leefpatroon hebben, bleef het in ons land langer verbonden

met het leven binnen een intramurale instelling.

5.5. De professionals

De zorg aan mensen met een verstandelijke handicap wordt verleend door professionele

medewerkers: woonbegeleiders, artsen, psychologen, orthopedagogen,

activiteitenbegeleiders enzovoort. Zij vormden het geheel van deskundigen dat de mens met

een handicap ging omringen. In vergelijking met andere westerse landen hadden de

professionals in Nederland een hoog (gespecialiseerd) opleidingsniveau (en werden zij

overeenkomstig betaald). Wie waren eigenlijk die medewerkers; hoe hebben zij zich in hun

beroepen ontwikkeld; wat waren de onderlinge verhoudingen tussen de beroepsgroepen? In

de verstandelijk gehandicaptenzorg, een sector die aanvankelijk uit caritasoverwegingen

werd opgezet, vond de professionalisering (de vorming van een eigen beroepsgroep, een

eigen vereniging, inhoudelijke ontwikkeling van het vak) van de meeste medewerkers slechts

zeer geleidelijk plaats. De wijze van professionalisering en de mate waarin deze doorzette,

verschilde per groep medewerkers. De invloedsverdeling tussen de verschillende

beroepsgroepen is in de afgelopen decennia steeds aan veranderingen onderhevig geweest.

Daarbij valt een duidelijke relatie met de wisselingen in wetenschappelijke modellen te

constateren. De professionals hanteerden, expliciet of vaker impliciet, het wetenschappelijke

model dat het meest met hun visie en belangen overeenstemde.
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5.5.1. De woonbegeleider

Zuster, verpleegster, groepsleidster en (sinds kort) ondersteuningsmedewerkster; hoe ook

genoemd, de status van degene die wij ‘woonbegeleider’ zullen noemen, was lange tijd laag.

Werken in de gehandicaptenzorg had weinig allure en had veel minder status dan werken in

ziekenhuizen of psychiatrische instellingen. Tot in de jaren zeventig werd de

verpleegkundige in de gehandicaptenzorg veelal beschouwd als het ‘debiele zusje’ van de

verpleegstersfamilie die met gemakkelijke patiënten omging.

De medewerksters vormden een grotendeels genegeerde groep die lange tijd weinig invloed

had, zowel op de ontwikkeling van de zorg als op de eigen positie. In de jaren vijftig waren

de werkers in de zorg vooral nonnen of laag opgeleide vrouwen die zonder ervaring in het

diepe werden gegooid. Zij waren goedkope arbeidskrachten die vanuit het caritas- of

barmhartigheidsmotief werkten en weinig andere beroepsmogelijkheden hadden. Zij werden

‘verpleegkundigen’ of ‘zusters’ genoemd die, gekleed in uniformen, op grote zalen voor

tientallen bewoners zorgden. Vaak waren het leerlingen die verantwoordelijk waren voor

grote groepen bewoners en konden vertrekken als ze hun opleiding voltooid hadden. De

nadruk in het werk lag op verpleging, verzorging en huishoudelijke werkzaamheden. De

medewerksters woonden vaak intern in de inrichtingen en hadden daardoor nauwelijks een

privé-leven.(53) Zij werden gezien als goedkope arbeidskrachten op wie bezuinigd kon

worden als het financieel wat tegen zat.(54) In de hiërarchische inrichtingsstructuur waren ze

onderhorig aan de almachtige geneesheer-directeur en ruimtelijk en geestelijk gescheiden

van de stafleden. Inhoudelijke inbreng werd van hen niet gevraagd en in de vele jaren dat ze

in hetzelfde instituut werkten, verstarden ze soms, met alle oprechte inzet, in routinematig

handelen. Desalniettemin verzorgden veel medewerksters met hart en ziel de bewoners aan

wie zij soms verknocht raakten als waren het familieleden.

Het duurde lang voordat tekenen van professionalisering, zoals een eigen collectieve

arbeidsovereenkomst of een gedegen vakopleiding, werden ingevoerd. Pas in de jaren

zeventig kregen zowel de intramurale als de semimurale sector een CAO. Het zou tot de

jaren negentig duren voordat serieus werd gewerkt aan de totstandkoming van één CAO

voor de gehele sector. De geschiedenis van de Z(wakzinnigenzorg)-opleiding laat zien dat

de ontwikkeling van deze beroepsgroep niet belangrijk werd gevonden.(55) Het initiatief tot

deze categoriale opleiding werd in 1958 genomen door de inspectie en door een aantal

directeuren van grotere inrichtingen. De inspectie drong daarop aan omdat zij de

deskundigheid van de  medewerksters wilde bevorderen. De ziekenhuizen en de psychiatrie

kenden hun eigen opleidingen, A-verpleging respectievelijk B-verpleging, maar nu de

gehandicaptenzorg zich verzelfstandigde achtte men ook voor deze sector een eigen

opleiding gewenst. Uit dit initiatief kwamen de Z-opleidingen voort, de interne

‘huisopleidingen’ voor de medewerksters die bij slagen ‘het kruisje van de stichting’ kregen.
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Conform het medisch model van de inspectie en de geneesheer-directeuren, waren de

opleidingen aanvankelijk vooral medisch gericht. Een groot deel van de leerstof werd

geleend uit andere zorginstellingen en de handboeken werden geschreven door de medici

van de inrichtingen. Het duurde twintig jaar, tot 1978, voordat de Z-opleiding officieel erkend

werd. Eerdere pogingen om tot een formele erkenning te komen, waren stukgelopen op het

ministerie van Volksgezondheid waar de verpleegkundige lobby uitging van de A en B

opleidingen als de enige echte opleidingen. Nog in de jaren zeventig was het voorstel om de

eerste twee jaren opleiding voor intramuraal en semimuraal gelijk te maken (als een soort

transmurale opleiding) te systeemdoorbrekend voor de verpleegkundige beroepsgroepen, de

inspectie en de juristen. Bovendien hadden de machtige inrichtingsdirecteuren lange tijd hun

twijfels over formele erkenning van de Z-opleiding, omdat zij vreesden hun autonomie dan

kwijt te raken.(56) In de jaren tachtig werd de Z-opleiding een intern gerichte wereld en als

gevolg van het afschaffen van de verplichte lesstof ontstonden zowel kwalitatief als

inhoudelijk grote verschillen tussen de opleidingen van de inrichtingen.

Zoals gebeurde op het gebied van wetgeving en koepels werd de splitsing tussen de

semimurale en de intramurale sector ook in de opleidingen doorgevoerd. De semimurale

sector zette aparte opleidingen op, zoals de OPM (Opleiding Pedagogisch Medewerker) en

de VSID (Verdere Scholing in Dienstverband). Deze opleidingen werden gestimuleerd door

het ministerie van CRM, dat alle invloeden uit de intramurale hoek buiten het eigen speelveld

wilde houden. In deze opleidingen werd dan ook meer aandacht besteed aan agogische

vaardigheden dan in de Z-opleiding van de concurrerende intramurale sector. Pas toen de

scheidslijnen tussen de verschillende sectoren langzaam wat wegvielen, kwam er eind jaren

negentig één samenhangend opleidingsstelsel voor de gezondheidszorg tot stand. Dit ging

opleidingen verzorgen voor het gehele veld verpleging en verzorging waardoor de

medewerkster in alle velden van de gezondheidszorg werkzaam kan zijn.

Als groep hadden de werkers in de zorg lange tijd geen enkele machtspositie. Ze waren niet,

zoals de medici, psychologen en orthopedagogen, georganiseerd in vakorganisaties. In het

midden van de jaren zeventig mislukten pogingen om een Nederlandse Vereniging van

Werkers in de Zwakzinnigenzorg op te richten door gebrek aan belangstelling.(57) De

medewerkers namen niet deel aan het spel op het maatschappelijk middenveld in het

Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven of de Ziekenfondsraad, terwijl die toch allerlei

maatregelen namen die hun positie en honorering beïnvloedden. Pas met de

democratisering in de jaren zeventig lieten de groepsleiders zich horen. De status van het

beroep veranderde toen ook en er kwamen meer mannen werken in de gehandicaptenzorg,

bijvoorbeeld dienstweigeraars die aangetrokken werden door de tegencultuur op Dennendal.

Er kwamen oppositiegroepen van medewerkers, zoals ‘Pet met de Zet’. Deze actiegroep

verzette zich eind jaren zeventig tegen de medische dominantie en het vele geld dat naar

staf, deskundigen en ondersteunende diensten ging.
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De groep keerde zich tegen de prestatiemaatschappij die dankzij onder meer de uitsluiting

van zwakzinnigen eenzijdig de nadruk kon leggen op prestaties en opvoering van de

productienormen.(58) In de zakelijke jaren tachtig was er een heel andere sfeer en lag de

politieke prioriteit op het bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De werklast nam toe en

veel medewerkers waren overbelast en hadden moeite zich bij een grote werkdruk staande

te houden. In de jaren negentig werd de positie van medewerkers steeds sterker als gevolg

van het ondersteuningsmodel, het nieuwe opleidingsstelsel en de schaarste op de

arbeidsmarkt. Naarmate de nadruk meer kwam te liggen op ondersteuning in het dagelijks

leven, onder meer via zorgplannen, werden de praktijkmedewerkers belangrijker in

verhouding tot de stafleden. Deze medewerkers spelen immers een belangrijke rol in het

dagelijks bestaan van verstandelijk gehandicapten, terwijl stafleden meer theoretisch zijn

ingesteld en meer op afstand van het dagelijks leven staan. Medewerkers verkregen een

sterkere onderhandelingspositie dankzij de schaarste op de arbeidsmarkt en dankzij de

basisopleiding, die hen meer mogelijkheden bood in verschillende zorgvelden te gaan

werken.

Enkele kanttekeningen bij het beroep van de woonbegeleider

Het kan te maken hebben met de aard van het te begeleiden subject (de kwetsbare,

hulpbehoevende verstandelijk gehandicapte), met de zorgvisie of met het karakter van de

medewerkers die zich tot deze tak van zorg voelt aangetrokken. In ieder geval zijn het vaak

oprechte gevoelens van compassie die mensen ertoe brengen met mensen met een

handicap te gaan werken. Het is daarbij wel een feit dat veel medewerkers de neiging

hebben de vermogens en talenten van gehandicapte mensen te onderschatten. Bij veel

medewerkers was en is, al dan niet bewust of opzettelijk, sprake van een

‘zorgverlenerssyndroom’. Dat wil zeggen een neiging tot overbescherming, betutteling en

onmondig maken. Klee stelt dat medewerkers in de zorg vaak narcistische behoeften

hebben die zich uiten in het gaan werken met onmondige mensen, zoals mensen met een

verstandelijke handicap. Zij zoeken waardering en respect en verkrijgen dat door het zorgen

voor de hulpbehoevende gehandicapte. Voor de gehandicapte zelf kan die overbescherming

leiden tot ‘aangeleerde hulpeloosheid’, dat wil zeggen dat hij niet de ruimte krijgt zich te

ontwikkelen, maar zich daarentegen aanleert zich onmondig te gedragen. Ook Van Gennep

meent dat zorgverleners erop zijn gericht de zorgbehoefte in stand te houden.(59)

Medewerkers waren in de jaren zeventig en tachtig vaak onvoldoende toegerust om de

bewoners te stimuleren hun eigen leven in te richten. Bovendien leidde het jarenlang op

dezelfde wijze werken tot verstarring, terwijl door de afstand tot de stafleden eventuele

verfrissende theoretische inzichten vaak nauwelijkstot hen doordrongen. Pas met de

geleidelijke invoering van het ondersteuningsmodel lijkt er fundamentele vernieuwing te

komen in de rol van de woonbegeleider. In het ondersteuningsmodel wordt de mens met een

handicap immers als een volwaardig burger gezien.



124

Het is de taak van de medewerker de mens met een handicap in zijn dagelijks leven zijn

eigen keuzen te laten maken en samen met hem sociale netwerken op te bouwen. De

nieuwe basisopleiding kan de medewerker meer kennis verschaffen, bijvoorbeeld op het

gebied van psychiatrie. Het nadeel van de basisopleiding kan echter zijn dat er voor

creatieve vakken als toneelspelen, knutselen, zingen en materiaalkennis, die de laatste jaren

in de Z-opleiding waren verwerkt, geen plaats meer is. Dit terwijl dagbesteding en emotionele

groei in het leven van mensen met een verstandelijke handicap steeds belangrijker worden.

Het opwekken van creatieve talenten kan immers onvermoede potentiële vermogens in de

persoon opwekken.

De overgangen in het beroep van de woonbegeleider zijn te kenschetsen met de volgende

trefwoorden: van ‘verzorger’ in het medisch model werd zij ‘hulpverlener’ in het

ontwikkelingsmodel, terwijl zij in het ondersteuningsmodel vooral de ‘ondersteuner’ zal zijn.

In de praktijk zijn alle aspecten waarschijnlijk nog te vinden in de huidige medewerker.

Sommige medewerkers hechten nog aan de vertrouwde routines en de verpleegkundige

status van hun beroep en de neiging tot bescherming is inherent aan het omgaan met

hulpbehoevende mensen.

5.5.2. De competentiestrijd tussen medici en gedragswetenschappers

Het is één van de rode draden in de naoorlogse geschiedenis van de gehandicaptenzorg: de

strijd tussen de medici en de gedragswetenschappers om de inhoudelijke heerschappij in de

gehandicaptenzorg. De medici beheersten van oudsher de gehandicaptenzorg, maar als

gevolg van wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe zorgvisies werd de

gehandicaptenzorg in de jaren zestig een interessant werkveld voor de

gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen) en andere specialisten

(speltherapeuten, logopedisten, bezigheidstherapeuten) die toen van de universiteiten

stroomden. Deze nieuwe professionals zochten een baan en vonden die onder meer in de

groeiende gehandicaptenzorg. Zij kwamen in een goede periode, namelijk de jaren zestig,

toen de economie ongekend groeide en er een groot tekort aan academici was. In deze

omstandigheden konden de nieuwe professionals riante salarissen eisen en een status

opbouwen ver boven die van de verpleegkundigen.

Tussen de medici en de nieuwkomers werd vanaf het midden van de jaren zestig tot het

midden van de jaren zeventig een strijd gevoerd om de inhoudelijke hegemonie en de

daarmee verbonden status en loopbaanmogelijkheden. De medici waren aanvankelijk de

machtigste groep, omdat zij zich al een sterke, in de jaren vijftig zelfs onaantastbare, positie

in de gezondheidszorg hadden veroverd. Hun status was toegenomen als gevolg van

medische ontdekkingen en dankzij de promotie van hun rol door de Geneeskundige

Inspectie. Het optreden van deze zelfbewuste groep professionals was tot ver in de jaren

zestig dan ook zelfverzekerd. Ze gedroegen zich soms als halfgoden, als een gesloten

broederschap met een arrogante regentenmentaliteit.
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Nog aan het begin van de jaren zeventig kon Damen (60) de verhoudingen tussen de medici

en andere professionals als volgt beschrijven: de medici waren het meest, de psychologen

minder en orthopedagogen het minst uitgebalanceerd als professie. De strijd tussen medici

en agogen kwam op allerlei manieren tot uiting. Tot het midden van de jaren zestig waren de

artsen zeer terughoudend bij het toelaten van psychologen tot de inrichtingen en wilden ze

de leiding in het behandelproces behouden. Bij de inrichtingsdirecteuren van de Vergadering

van Directeuren van Inrichtingen voor de Zwakzinnigenzorg heerste weerstand om een niet-

arts in hun midden op te nemen. Dit gebeurde dan ook pas begin jaren zeventig, toen de

rolveranderingen dat als het ware onvermijdelijk maakten. De psychologen en

orthopedagogen gingen overheersen toen bleek dat hun bijdrage belangrijk was bij het

realiseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de gehandicapte mens.(61) Medici

ontdekten wel afwijkende chromosomen, maar konden niets betekenen voor de ontwikkeling

van de ‘restcapaciteit’ van de gehandicapten.

Psychologen daarentegen konden met behulp van testmateriaal uitvinden in welke situatie

de verstandelijk gehandicapte zich bevond en een psychologisch rapport met testgegevens

afleveren. De orthopedagogen vertaalden vervolgens de gegevens uit het psychologisch

rapport in praktische maatregelen en adviseerden de groepsleiding in de begeleiding. De

arts bleek dus de psycholoog nodig te hebben om de ontwikkelingsmogelijkheden van de

gehandicapte in te schatten en de orthopedagoog om therapeutische handelingen te

ondernemen. De arts kon en wilde zich niet bemoeien met opvoeding en opleiding van de

gehandicapte. Hij zorgde wel voor het lichamelijk welzijn van de gehandicapte, maar over de

vaardigheden die vereist waren voor het activeren van de ‘restwaarde’ van de gehandicapte

beschikte hij niet. Met de groeiende dominantie van het ontwikkelingsmodel werd de arts

steeds meer ingehaald door deze twee nieuwe beroepsgroepen. Daarbij won de

orthopedagoog het meest aan invloed toen de nadruk meer op daadwerkelijk leven in de

maatschappij kwam te liggen. De psychologen beperkten zich vaak tot onderzoeken, terwijl

de orthopedagogen meer actiegericht waren. Bovendien speelde mee dat de psychologen

minder belangstelling kregen voor de gehandicaptenzorg toen zij terrein op de psychiaters

veroverd hadden in hun nieuwe functie van gedragstherapeut.(62) Overigens moet het

verschil in inzet van de psycholoog en de orthopedagoog niet overdreven worden. De

vakken zijn voor een deel hetzelfde en in de praktijk van de gehandicaptenzorg is het vaak

een kwestie van persoonlijke belangstelling, omstandigheden en kunde wie wat doet.(63)

5.5.3. De gedragswetenschappers en de praktijk

De gedragswetenschappers kregen een overheersende positie in het ideologische debat in

de gehandicaptenzorg, maar dat zei nog niets over hun invloed op de dagelijkse praktijk van

de zorg. Wegens de beperkte kenbaarheid en onvoorspelbaarheid van de mens lijkt het

vermoeden gerechtvaardigd dat de bijdrage van therapeutische technieken aan het leven

van een mens met een verstandelijke handicap slechts beperkt kan zijn.
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De praktijk van de zorg liet inderdaad zien dat De praktijk van de zorg liet inderdaad zien dat

de exacte bijdrage van de gedragswetenschapper aan de zorg onduidelijk bleef en voor een

groot deel afhankelijk was van de particuliere beroepsopvatting van de professional zelf. In

de jaren zestig en zeventig voelden de gedragswetenschappers zich onzeker in hun nieuwe

rol in het werkveld van de gehandicaptenzorg. Ze zaten meestal achter hun bureau,

waagden zich niet in de groepen en durfden zich uit angst voor verlies van status niet

kwetsbaar op te stellen ten opzichte van de groepsleiding. Op zich hoeft die onzekerheid niet

te bevreemden, want bijvoorbeeld een aparte opleiding voor psychologen in de zorg aan

gehandicapten was er niet. Het was de meeste psychologen dan ook onduidelijk wat zij

concreet konden doen behalve het afnemen van testen. Aangezien hun adviezen in

algemeenheden waren gesteld, kon de groepsleiding er meestal weinig mee. Vaak waren de

adviezen op niet meer gebaseerd dan op een goedbedoelde gok, van ‘laten we dat maar

eens proberen’, dus op ‘trial and error’. De effecten van begeleidings- en

behandelingsmethoden waren dan ook beperkt.(64) Sommige publicisten, van wie Fennis

het welsprekendste voorbeeld was, vroegen zich dan ook af wat de concrete bijdrage was

van deskundigen als artsen, psychologen en orthopedagogen aan de directe zorg. Een

goede, invoelende groepsleidster was naar zijn mening waardevoller dan een batterij van

deskundigen.(65) Er lag een kloof tussen de theorie van de gedragswetenschappers en de

praktijk van de groepsleiders. Op zich wellicht waardevolle theoretische inzichten van

gedragswetenschappers werden niet overgedragen aan de groepsleiding en daardoor niet

geïmplementeerd in de zorgpraktijk. De medewerkers waren er niet voor opgeleid om

ontwikkelingsprogramma’s af te werken, zagen er in de dagelijkse praktijk de mogelijkheden

niet voor of hadden er geen zin in. Ze betitelden de (ped-)agogen en de artsen wel als ‘de

koffers’ wegens hun vrijblijvende interventies en het feit dat ze met attachékoffers gewapend

de instellingen binnenkwamen.(66) De medewerkers kregen geen duidelijk beeld van wat zij

van de gedragswetenschappers konden verwachten. Het rendement van de inhoudelijke

kennis van de gedragswetenschappers bleef daardoor, en door hun eigen afhoudende

opstelling, laag. In de jaren negentig kwam hun positie, zoals aangegeven, nog meer ter

discussie te staan door de grotere nadruk op het gewone leven, waardoor het belang van

therapeutische modellen afnam. Zij kregen een meer adviserende rol en werden alleen te

hulp geroepen als hun deskundigheid echt nodig leek te zijn.

5.6. Analyse in termen van de theoretische invalshoek

Korte samenvatting

In de ontwikkeling en bestendiging van het systeem gehandicaptenzorg speelden de

deskundigen - wetenschappers en professionals - een grote rol. Zij waren het die mensen

definieerden als verstandelijk gehandicapten en hen daardoor benoemden tot een aparte

categorie zorgvragers. Door de categoriale benadering werden deze leden van de

samenleving benaderbaar voor zorg en begeleiding van de gespecialiseerde professionals

van het systeem gehandicaptenzorg.
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Een analyse volgens de verschillende lagen van het subsysteem geeft het volgende beeld.

Op meta-niveau was de invloed van het wetenschappelijk beeld van de verstandelijk

gehandicapte als een intellectueel en sociaal gebrekkige op het subsysteem evident. Zonder

dit beeld en de daarop gebaseerde definities en noodzakelijke begeleidings- en zorgvormen

zou er geen apart systeem voor verstandelijk gehandicapten zijn gekomen. Op macro-niveau

zijn de belangrijkste ontwikkelingen de medicalisering van de verstandelijk gehandicapte tot

‘probleem-geval’ en de overgang van disciplinerende maatregelen naar meer humane

begeleidingsvormen. Op meso-niveau was professionalisering de dominante trend, want

zonder de opkomst van diverse gespecialiseerde beroepsgroepen zou het systeem zich niet

zo sterk verzelfstandigd kunnen hebben. Op micro-niveau viel vooral op dat de verstandelijk

gehandicapte het object van zorg en begeleiding werd, maar weinig mogelijkheden en

vrijheid kreeg om zelf keuzen te maken.

Systeem

Geleidelijk ontstond een infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek, bij instellingen en

aan de universiteiten, voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Hoewel de

resultaten van deze infrastructuur onsamenhangend en fragmentarisch waren, waren de

activiteiten van de wetenschappers van groot belang. Een cruciale voorwaarde voor het

ontstaan van het gehandicaptensysteem was namelijk de wijze waarop sommige burgers tot

verstandelijk gehandicapten werden benoemd. Deze benoeming tot lid van een specifieke

groep vond plaats via wetenschappelijke methoden. De mens met een verstandelijke

handicap werd in de wetenschappelijke zienswijze gekenmerkt door gebreken in verhouding

tot het ideale mensbeeld. Hij vertoonde eigenschappen die van de norm afweken, zoals

organische defecten, intellectuele achterstand, leerstoornissen en problemen in de sociale

aanpassing. De professionals verkregen de ‘definitiemacht’ om mensen tot verstandelijk

gehandicapten te benoemen. Deze definitie leidde tot een medicalisering van de

verstandelijk gehandicapte die vervolgens zijn leven in apartheid leefde, op levensgebieden

als wonen, werken en vrije tijd. Hij kreeg het etiket ‘verstandelijk gehandicapt’ opgeplakt en

daardoor werd het hem moeilijk gemaakt een zelfbeeld te ontwikkelen dat op zijn menselijke

kwaliteiten berustte in plaats van alleen op zijn gebreken.

Spelers

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de naoorlogse geschiedenis van de

gehandicaptenzorg was de opkomst van een nieuwe categorie spelers, namelijk de

deskundigen. Zij vormden gezamenlijk een aparte klasse van specialisten die zich gingen

bezighouden met verstandelijk gehandicapten. De toenemende invloed van deze spelers

was een voorbeeld van het historische proces van functionele rationaliteit. Eén aspect van

dat proces was dat nieuwe professionele hulpverleners van de gezondheidszorg een product

maakten en van de patiënt een project. Hun opkomst paste in een tijd van collectivisering

van de verzorgingsarrangementen.
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De professionalisering van deze nieuwe beroepsgroepen vond zowel op wetenschappelijk

niveau plaats als op het gebied van de ontwikkeling van de beroepsgroepen. Gezamenlijk

vormden deze beroepsgroepen een ‘deskundigheidsregime’ dat zich ten doel stelde de

manier van kijken en het gedrag van de verstandelijk gehandicapte en zijn gezin positief te

beïnvloeden. Zowel de wijze van definiëring van iemand tot een verstandelijk gehandicapte

als het medisch model en het ontwikkelingsmodel leidden echter tot een verwaarlozing van

de omgeving. Lange tijd werd vooral gekeken naar de gebreken van de individuele

gehandicapte en naar de mogelijkheden die het gehandicaptensysteem kon bieden. De

omstandigheden in de maatschappij, die van nadelige invloed waren op de positie van de

verstandelijk gehandicapte, kregen veel minder aandacht. Deze individualistische en interne,

op het gehandicaptensysteem gerichte, benaderwijze leidde tot een depolitisering van de

problemen waarmee mensen met een verstandelijke handicap te maken hadden.

Als gevolg van de individualistische en systeemgerichte benadering werd nauwelijks

gekeken welke mogelijkheden er waren om de samenleving te veranderen in een richting die

meer ruimte liet voor mensen met een handicap. Behalve dat de omgeving van de

individuele mens met een handicap werd verwaarloosd, werd hij als gevolg van de

voortschrijdende specialisatie van de wetenschappen ook steeds meer opgedeeld in partjes.

Te exclusief werd de nadruk gelegd op de intellectuele en sociale beperkingen ten koste van

de emotionele en spirituele dimensies. De deskundigen ontwikkelden wetenschappelijke

modellen en interventiemethoden, maar door de theoretische en unidisciplinaire

benaderingswijzen hadden zij vaak weinig concrete invloed op de directe

begeleidingspraktijk en op het leven van mensen met een verstandelijke handicap.

Spel

Door de individualisering en depolitisering bestendigden de deskundigen in het spel dat in de

gehandicaptenzorg werd gespeeld de bestaande maatschappelijke verhoudingen en

rechtvaardigden zij de achtergestelde positie van mensen met een verstandelijke handicap.

In het medisch model werd de mens met een handicap gelabeld als ‘patiënt’ en in die

beperkte rol opgeborgen in instituten waar de disciplinering van zijn gedrag centraal stond.

De verstandelijk gehandicapte mocht geen gevaar vormen of last zijn voor de samenleving

en werd vervolgens zodanig getraind dat hij een bijdrage kon leveren aan de productie in de

inrichting. In het ontwikkelingsmodel werd de gehandicapte gezien als een ‘leerling’ die

opgeleid en getraind moest worden naar gewenst en geciviliseerd gedrag. Het nieuwste

model - het ondersteuningsmodel - bood mogelijkheden om de mens met een handicap als

een volwaardig burger in de samenleving te laten participeren. Ook dit model kende echter

het gevaar van aanpassing van de mens met een verstandelijke handicap aan de

samenleving. In de praktijk bestonden de wetenschappelijke modellen naast elkaar en

domineerde, afhankelijk van de situatie, het ene of het andere model. Bijvoorbeeld in tijden

van crises viel men terug op het ‘oudste’ model, namelijk het medisch model, met de daarbij

behorende instrumenten van medicijnen en eenzame opsluiting.
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Gezamenlijk vormden de professionals het deskundigheidsregime, maar onderling bestreden

zij elkaar in het spel in het gehandicaptensysteem om status, werkgelegenheid en invloed.

De relatieve machtspositie van de verschillende spelers werd bepaald door de wisselwerking

tussen verschillende factoren, zoals de opeenvolging van wetenschappelijke modellen,

maatschappelijke ontwikkelingen, strijd tussen visies en belangen en de verschillende mate

van professionalisering van de beroepsgroepen. Zo streden de medici en de

gedragswetenschappers in de jaren zeventig om de hegemonie in de behandel- en

begeleidingssfeer. Een derde groep, de woonbegeleiders, kreeg pas werkelijke invloed met

de opkomst van het ondersteuningsmodel dat het ondersteunen in de dagelijkse leefpraktijk

centraal stelde en veel minder leunde op de specialistische kennis van de professionals.


