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6. Ouders

6.1. Inleiding

Degenen die direct en het meest te maken krijgen met een nieuwe burger met een

verstandelijke handicap zijn de ouders. Net als andere ouders voelen zij zich

verantwoordelijk voor hun kind en voor diens welzijn. Door de beperkingen van hun kind blijft

de betrokkenheid van deze ouders echter veel langer en in intensievere mate gehandhaafd.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe ouders na 1945 individueel en collectief zijn

omgegaan met die ouderlijke verantwoordelijkheid. Welke rol speelden zij in de ontwikkeling

van het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg?

De reactie van ouders wordt door tal van factoren beïnvloed, zoals de ernst van de handicap

van hun kind en individuele karaktereigenschappen. Van groot belang voor de reactie van de

ouders is ook de houding van de omgeving. Die houding wordt weer bepaald door

maatschappelijke normen over afwijkende personen die aanleiding geven tot beeldvorming

over mensen met een verstandelijke handicap. In verschillende historische perioden

varieerde, afhankelijk van culturele en economische ontwikkelingen, het maatschappelijk

normenpatroon en daarmee de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten. De opkomst

van de wetenschappelijke benadering leidde vervolgens na 1945 tot een andere manier van

kijken naar mensen met een verstandelijke handicap. Om de reacties en opstelling van

ouders van kinderen met een verstandelijke handicap te kunnen begrijpen, wordt in

paragraaf 2 aandacht besteed aan de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten.

Het krijgen van een gehandicapt kind betekent een ernstige verstoring van

levensverwachtingen en stelt mensen voor grote opgaven en zingevingsvragen. Hoe gaan

ouders hiermee om, wat doen zij met deze onverwachte situatie? Hoewel het antwoord per

ouder verschilt, zijn er wel enkele algemene conclusies te trekken op basis van literatuur en

gesprekken met ouders. Dit komt in paragraaf 3 aan de orde. Zeker in de jaren vijftig tot en

met zeventig was de invloed van de levensbeschouwing en identiteit groot op de reactie van

de ouders en op de vormgeving van het nieuwe subsysteem gehandicaptenzorg. Dit thema

wordt in paragraaf 4 besproken.

Gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind hebben hulp nodig en zoeken die bij

specialisten en deskundigen die hen adviseren en begeleiden. In de eerste fase na de

ontdekking van de handicap en in de eerste levensjaren, voordat tot uithuisplaatsing werd

overgegaan, kregen ouders te maken met huisartsen en (bijzonder) maatschappelijk werk.

De rol van deze deskundigen is, zoals in paragraaf 5 wordt toegelicht, niet te begrijpen

zonder inzicht in de ontwikkeling van het gezin en de denkbeelden over de plaats van het

gezin in de samenleving.
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Ouders hebben zich vanaf de jaren vijftig collectief ingezet voor de verbetering van de zorg

aan hun kinderen. Zij richtten daartoe ouderverenigingen als Philadelphia, Helpt elkander en

Voor het Zorgenkind op. In paragraaf 6 wordt nagegaan wat de ontwikkeling van deze

verenigingen in de afgelopen decennia was en welke invloed zij uitoefenden op de positie

van verstandelijk gehandicapten en hun ouders. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een

samenvatting in termen van de theoretische invalshoeken.

6.2. Beeldvorming en etikettering

Ouders van een verstandelijk gehandicapt kind stuitten vaak op een afhoudende,

onverschillige of verwijtende houding van hun omgeving. Niet altijd was er afkeer, soms was

er ook medelijden, maar vrijwel altijd was er onwennigheid in de houding. De oorsprong van

die reactie is te vinden in de houding van de maatschappij ten opzichte van mensen die van

de norm afwijken. Er was en is, zoals in het vorige hoofdstuk is benadrukt, geen type mens

dat als ‘verstandelijk gehandicapt’ aan te duiden is. Toch werd een bepaalde groep burgers

in de loop van de 19e eeuw op tamelijk willekeurige gronden voorzien van het etiket ‘idioot’ of

‘zwakzinnig’. Dit ‘anders-zijn’ leidde tot een aparte behandeling en afzondering, tot het

opplakken van discriminerende etiketten en, na 1945, tot de oprichting van het huidige

verstandelijk gehandicaptensysteem. De exacte definitie en omvang van de zo benoemde

groep burgers varieerden met de maatschappelijke normen en de economische conjunctuur.

Kenmerkend voor degenen die als ‘idioot’ of ‘zwakzinnig’ werden aangeduid, was dat zij op

tal van manieren afweken van de gangbare maatschappelijke normen. Zij beantwoordden

niet aan het ideaalbeeld van mens-zijn en voldeden niet aan de productie-eisen van het

economische bestel.

Door de eeuwen heen hebben vele, tegenstrijdige beelden over verstandelijk gehandicapten

bestaan. Mans vatte in haar proefschrift de vele beelden samen tot vier: de verstandelijk

gehandicapte als onze gelijke, als onze mindere, als de voorbeeldige ander en als de

afschrikwekkende ander.(1) Deze beelden zijn in de afgelopen eeuwen als het ware in het

collectieve geheugen opgenomen en kwamen in verschillende tijden naar boven, al naar

gelang de situatie waarin de maatschappij verkeerde. De beelden hingen samen met onder

meer: religieuze overtuigingen, het sociaald-arwinisme, de opkomende

prestatiemaatschappij, het (uit de Verlichting stammende) ideaalbeeld van de mens als

autonoom en rationeel wezen en utopische idealen over een ideale maatschappij. Er was

dus een grote samenhang tussen economische, politieke en culturele ontwikkelingen en de

beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap, maar een eenduidige lijn valt

niet te trekken. Tot op de dag van vandaag projecteren mensen eigen verlangens, emoties

en frustraties op mensen met een verstandelijke handicap. Die worden daardoor soms tot

één kenmerk teruggebracht, uit gevoelens van vertedering (‘lieve mongool’) of medelijden

(‘wat een stumper’).
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Mensen die met mensen met een lichte verstandelijk handicap omgaan, worden soms

verfrist door de ongekunsteldheid en spontaniteit van hun gedrag dat door formaliteiten en

verstarde houdingen kan breken. Deze welwillende houding kan doorslaan in een

idealisering waarin de verstandelijk gehandicapte wordt gezien als een tegenbeeld van het

materialistische en technologische tijdperk met zijn nadruk op intellectuele prestaties. De

verstandelijk gehandicapte zou dan wijzen op andere waarden in het leven, zoals

zachtmoedigheid, oprechtheid en naïviteit. Bij ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

vraagt men zich daarentegen soms af of hun leven zinvol is. Sommigen stellen dat ook met

hen de mogelijkheid bestaat tot communicatie via ‘luisteren naar fluisteren’ en medewerkers

die dagelijks voor hen zorgen merken gevoelens van ontspanning of onrust op. Anderen,

zoals de arts Metz, vinden dat de diepernstig gehandicapte ‘een mens is die geen mens is

geworden’, want hij leeft als een organisme omdat hij niet antwoordt niet op de roep tot

mens-zijn.(2)

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, vormden verstandelijk gehandicapten eeuwenlang geen

aparte categorie. Zij behoorden tot de grote groep zwakkeren van geest die in de marge van

de maatschappij leefden. Pas in de 17e eeuw, met het opkomen van de burgerlijke moraal en

de kapitalistische productiewijze, werden mensen die van de norm afweken apart behandeld.

Ook ‘idioten’ probeerde men via tuchthuizen tot economisch nuttige burgers te maken, of ze

werden opgeborgen in armenhuizen. De Verlichtingsidealen leidden ertoe dat men ook de

idioot wilde opvoeden tot een zo redelijk mogelijk wezen. Aan het begin van de 20e eeuw

leidden economische en politieke ontwikkelingen ertoe dat sommige burgers minder

gemakkelijk hun weg konden vinden in de samenleving. Het economisch stelsel ging als

gevolg van de verstedelijking en industrialisering hogere eisen stellen aan de intelligentie en

sociale vermogens van mensen. Veel mensen konden niet aan deze eisen voldoen en de

werkloosheid en de maatschappelijke onrust namen toe. Dat leidde tot angst onder de

heersende elites over de handhaving van de bestaande orde. Zwakzinnigen werden in die

omstandigheden de zondebok op wie angstgevoelens werden geprojecteerd. Zij werden

geassocieerd met maatschappelijke kwalen als zedeloos gedrag en criminaliteit. Het sociaal-

darwinisme zag de zwakzinnige zelfs als een geestelijk en lichamelijk minderwaardig wezen

dat gesteriliseerd moest worden om verzwakking van de menselijke soort te voorkomen.

Na 1945 werd de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten lange tijd nog beïnvloed

door die eeuwenlange en instinctieve angsten voor het vreemde en afwijkende. Vooral de

associatie met criminaliteit en prostitutie bleef nog lang in de geesten sluimeren en de

reacties van mensen bepalen. Soms werd het krijgen van een gehandicapt kind nog steeds

gezien als een straf van God voor de zonden van de voorvaderen of als het gevolg van een

zedeloze levenswandel. Aanvankelijk nog neutrale termen als idioot, debiel en imbeciel

werden scheldwoorden waarmee men de capaciteiten van de geadresseerde zeer in twijfel

trok.
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Een nieuwe, en steeds belangrijker, factor in de beeldvorming werd het apartheidssysteem

waarin de verstandelijk gehandicapte vanaf de jaren vijftig werd opgenomen. Het bestaan

van dat systeem en de wijze waarop de gehandicapte mens daarin werd behandeld, leidden

tot afzondering, afwijkend gedrag, etikettering en stigmatisering.(3) Zoals in het vorige

hoofdstuk is aangetoond wordt niemand als verstandelijk gehandicapt geboren, maar is het

vooral een sociale constructie, een naamgeving voor iemand die op basis van geldende

maatschappelijke normen als afwijkend wordt beschouwd. Wat als ‘afwijkend gedrag’ wordt

betiteld, is niet de eigenschap van een individu, maar is het resultaat van een sociale

interactie waarbij de ene partij (de machtige) de andere (de zwakkere) wegens afwijkend

gedrag als ‘deviant’ bestempelt. Vanaf de jaren vijftig definieerden professionals steeds meer

mensen als ‘zwakzinnig’. Het aantal mensen dat onder die definitie viel, was zeker in die

periode groot, omdat toen ook als ‘asociaal’ beschouwde burgers werden opgenomen in de

inrichtingen. In de jaren zestig en zeventig namen het aantal als zwakzinnig aangeduide

mensen en het aantal bewoners van inrichtingen sterk toe. Gedeeltelijk doordat het aanbod

van voorzieningen de vraag schiep, gedeeltelijk omdat verstandelijk gehandicapten niet

konden voldoen aan de productie-eisen van het economisch stelsel. Ook op andere

levensterreinen, zoals het onderwijs en de arbeid, nam het aantal aparte voorzieningen toe.

Na 1945 nam het aantal scholen voor buitengewoon onderwijs gestaag toe. Het betrof niet

alleen de scholen voor (Zeer) Moeilijk Lerende Kinderen, maar ook de LOM-scholen voor

kinderen die niet verstandelijk gehandicapt waren maar wel leer- en

opvoedingsmoeilijkheden hadden. Deze scholen hadden niet alleen een negatieve

uitwerking op de integratie van hun leerlingen, maar ook op de ontwikkeling van hun

persoonlijkheid. Het selecteren en bij elkaar zetten van kinderen op basis van wat zij niet

konden, beïnvloedde de ontwikkeling van het zelfbeeld negatief. Vervolgens kwamen veel

oud-leerlingen in de sociale werkplaatsen terecht, die een elegante uitweg vormden om niet-

productieve arbeidskrachten zonder problemen uit de arbeidsmarkt te verwijderen. De

sociale werkplaatsen vervulden een aantal belangrijke functies in de kapitalistische

verzorgingsstaat, zoals de vorming van een flexibele arbeidsreserve en het disciplineren van

een aantal werkloze burgers. Bovendien werden de problemen van degenen die werkten bij

de sociale werkplaatsen gezien als behorend bij het individu zelf en niet als een

maatschappelijk probleem. Deze zienswijze voorkwam mogelijke politisering van de

situatie.(4) Steeds meer mensen met een verstandelijke handicap brachten hun gehele leven

door in aparte voorzieningen, waar zij begeleid werden door allerlei deskundigen en alleen

omgingen met ‘soortgenoten’. In het onderwijs werd de nadruk gelegd op wat zij niet konden;

in de inrichtingen werd hun gedrag bepaald door een beheersmatige en bevoogdende

cultuur; in de sociale werkplaatsen werd de nadruk gelegd op hun tekortkomingen; en in de

gespecialiseerde vrijetijdsbesteding troffen ze alleen mensen als zijzelf aan. Het gevolg van

dit ‘leven in apartheid’ was dat in het zelfbeeld van mensen met een verstandelijke handicap

de nadruk op hun gebreken kwam te liggen en dat zij nauwelijks contact hadden met de

samenleving en andere burgers.
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Zij vervulden slechts enkele, passieve rollen waarin zij een deel van hun menselijke

vermogens nauwelijks konden ontwikkelen. Omgekeerd werd de samenleving door de

stigmatisering van deze burgers als ‘verstandelijk gehandicapt’ als het ware verhinderd in

eventuele pogingen tot ongedwongen omgang en integratie van deze mede-burgers.

Heel geleidelijk aan kwamen er eind jaren zestig andere geluiden op die iets meer de nadruk

legden op de ‘gewoonheid’ van de verstandelijk gehandicapte. De sociologische benadering

legde de nadruk op de relatie tussen de gehandicapte en zijn omgeving en er kwam kritiek

op het begrip ‘debiel’. De tegencultuur van de jaren zeventig, met als exponent Dennendal,

vervulde een dubbele rol wat betreft de etikettering van verstandelijk gehandicapten.

Enerzijds verzette het zich tegen de professionalisering van de zorg en wilde het de

gehandicapte laten zijn wie hij was. Anderzijds maakte men een ideaalbeeld van de

spontane, oprechte, naïeve verstandelijk gehandicapte en wilde men de gedroomde

utopische samenleving niet in de maatschappij maar op het inrichtingsterrein creëren. Het

toenemend gebruik van de term ‘handicap’ in plaats van ‘zwakzinnigheid’ in de jaren tachtig

gaf een omslag in denken aan. Steeds meer werd de opvatting aangehangen dat het niet

ging om een gebrek op zich, maar ook om de wijze waarop iemand door een gebrek

benadeeld werd in zijn functioneren. Nog steeds werd echter uitgegaan van de benaming

van een mens met een verstandelijke handicap in plaats van radicaal met de labelling te

stoppen en van de zienswijze uit te gaan dat hij een burger is. En wel een burger die voor

enige tijd in meer of mindere mate ondersteuning nodig heeft op een bepaald levensterrein

of bij een bepaalde activiteit.

6.3. Reacties van ouders

Het krijgen van een verstandelijk gehandicapt kind was voor ouders een grote, onverwachte

opgave, in een samenleving die vaak zo niet direct afwerend dan toch onbekend was met

verstandelijk gehandicapten. Het krijgen van een verstandelijk gehandicapt kind was en is

voor ouders een zeer ingrijpende gebeurtenis.(5) Niemand kiest er immers voor een

gehandicapt kind te krijgen. Een dergelijke gebeurtenis valt buiten het normale

verwachtingspatroon van aanstaande ouders. Ouders voelen zich teleurgesteld in hun

verwachtingen en vaak gekrenkt in hun gevoel van eigenwaarde. Ouders willen immers niet

alleen het beste voor hun kind maar hopen soms ook dat het kind dromen kan realiseren

waar zij zelf niet aan toekwamen. Ouders worden na het krijgen van een verstandelijk

gehandicapt kind dan ook overmand door een scala van emoties: ongeloof, ontkenning,

woede, wrok, verdriet, schaamte, schuld en ten slotte aanvaarding. Soms verzoenen ouders

zich met de situatie en ontstaat een levenshouding waarin andere zaken naar boven komen.

Het leren van bescheidenheid, dankbaarheid voor het leven en het inzicht dat men alles niet

zelf weet, dat men het laatste precieze antwoord niet kent. Een groter relativeringsvermogen,

meer de tijd nemen om te genieten van de kleine dingen van het leven, zich meer kunnen

verdiepen in andere mensen.
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Dat zijn punten die ouders noemen na een soms jarenlange moeizame strijd van

aanvaarding. Men maakt zich minder druk over onbenullige zaken en concentreert zich op

het wezenlijke. Sommige ouders komen echter nooit tot een aanvaarding en kunnen er zich

niet bij neerleggen dat hun kind niet ‘normaal’ zal worden. Ook na eventuele aanvaarding

blijft er echter vrijwel altijd een soort levenslang rouwproces, een levenslang knagen en

verdriet over deze teleurstelling. Heel vaak blijven ouders zich met alle liefde voor hun kind,

al is het maar heel af en toe, de ‘waarom-’vraag stellen: waarom moest ons dit overkomen?

Het krijgen van een gehandicapt kind betekent altijd een extra belasting van het gezin.

Voortdurend heeft het verstandelijk gehandicapte kind immers zorg nodig, hoe ernstiger de

handicap, hoe meer en intensiever. Soms komt de huwelijksrelatie onder druk te staan en

vaak voelen broers en zussen zich verwaarloosd. Vooral de moeder voelt zich, onder druk

van het moederschapsideaal, gezet voor een taak die vaak haar krachten fysiek en

emotioneel te boven gaat. Dat leidt dan weer tot schuldgevoelens over het eigen

veronderstelde falen en tot depressies. Soms hebben ouders, uit teleurstelling over gefnuikte

verwachtingen en de grote belasting, een afkeer van hun kind en wensen zij dat het in een

vroeg stadium overlijdt. Wroeging daarover leidt dan tot schuldgevoelens en tot een

overbeschermende houding, vooral van de moeder. Deze beschermende houding gunt de

verstandelijk gehandicapte op latere leeftijd weinig bewegingsvrijheid en kan leiden tot

betutteling en een aangeleerde hulpeloosheid die de gehandicapte verhindert zelfstandig te

worden. Al te toegeeflijk gedrag daarentegen kan manipulerend of probleemgedrag

versterken en daarmee de contacten met andere mensen beperken.

De individuele reactie van ouders wordt door een aantal factoren bepaald, waaronder hun

individuele karaktereigenschappen en de ondersteuning door deskundigen. Heel belangrijk is

ook de reactie van de omgeving. Vaak werd (en wordt) door de omgeving negatief

gereageerd op een gehandicapt kind. Sommige grootouders aanvaardden hun gehandicapte

kleinkind niet. Mensen keken nieuwsgierig in de kinderwagen en merkten op: ‘Je kunt toch

wel zien dat er iets mis is’. Kennissen gingen een blokje om en doken een zijstraat in als zij

de moeder met kind dreigden tegen te komen. Vrienden wisten zich geen houding te geven

en ontweken het praten over het kind, terwijl de ouders daar wel behoefte aan hadden.

Buurtbewoners verzetten zich tegen de komst van een voorziening voor gehandicapte

mensen, omdat hun huizen dan in waarde zouden dalen. Gemeenteambtenaren eisten, ten

tijde van de Armenwet en Bijstandswet, inzicht in de verdiensten en vermogens van ouders

van gehandicapte kinderen, informatie die in kleine plaatsen vervolgens snel op straat lag.

Kerken waren vaak verlegen in het omgaan met hun gehandicapte gemeenteleden en boden

de ouders nauwelijks ondersteuning. Dergelijke onverschillige of kwetsende houdingen en

opmerkingen lieten soms een leven lang littekens na. Ze versterkten het gevoel van de

ouders alleen te staan op deze wereld, zeker als er uit de directe omgeving weinig tot geen

sociale steun werd gegeven.
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Eeuwenlange beeldvorming die als het ware in het collectieve geheugen is opgenomen en

wisselende maatschappelijke en religieuze normen zijn mede bepalend geweest voor deze

reacties van de omgeving op verstandelijk gehandicapte kinderen. In de jaren vijftig en bij de

oudere generatie leek de sociaal-darwinistische beeldvorming over verstandelijk

gehandicapten als minderwaardigen nog een belangrijke rol te spelen. Ook het gevoel dat

het krijgen van een gehandicapt kind de straf op een zonde is, heeft in christelijke kringen

lang een rol gespeeld. Zo waren er in orthodoxe protestants-christelijke kringen gevallen

bekend van dominees die hun gehandicapte kind op een kamer verborgen hielden.

Wetenschappelijke ontdekkingen in de jaren vijftig maakten geleidelijk een einde aan deze

beeldvorming. Toen werd namelijk ontdekt dat het krijgen van een verstandelijk gehandicapt

kind niet het gevolg was van erfelijkheid, alcoholmisbruik of bezoek aan prostituees maar

organische oorzaken had. Deze medische verklaringen maakten aanvaarding voor sommige

ouders, vooral uit de meer gegoede milieus, gemakkelijker. Handicaps konden immers in de

beste families voorkomen. Had Koningin Juliana ook niet een (visueel) gehandicapte

dochter? Het kon dus iedereen treffen, ongeacht afkomst of milieu. Vanaf de jaren tachtig

worden ouders op een andere manier beïnvloed door de omgeving. Er kwamen, vooral van

artsen, geluiden op die ouders verweten dat zij hun kind geboren hadden laten worden

hoewel zij, via prenatale diagnostiek, hadden kunnen weten dat het verstandelijk

gehandicapt zou zijn. Zowel vanuit kostenoverwegingen als wegens de kwaliteit van leven

hadden ouders tot abortus moeten overgaan.

De beschreven druk van maatschappelijke normen en de reactie van de directe omgeving

bepalen in hoge mate de reacties van de ouders. Toch zijn er zoveel reacties als er ouders

zijn. Dat geeft aan dat ook de individuele karaktereigenschappen van de ouders een

belangrijke rol spelen. Ouders verschillen in de wijze waarop zij hun situatie interpreteren, de

betekenis zij eraan geven en de manier waarop zij ermee omgaan.(6) Van groot belang zijn

het opleidingsniveau en de sociaal-economische status van de ouders. Uit diverse

onderzoeken is gebleken dat ouders met een hogere opleiding beter in staat zijn hun

verwachtingen bij te stellen en sneller tot verwerking komen. Zij weten eerder en beter de

weg te vinden in het doolhof van hulpverleningsinstanties en kunnen beter verwoorden wat

zij nodig hebben. Als zij niet tevreden zijn met de houding van de huisarts kunnen zij wel

terecht bij een bevriende kinderarts uit hun kennissenkring. Zij komen door deze voordelen

ook eerder tot een herinterpretatie van de situatie op een wijze die het hen mogelijk maakt er

op een meer positieve manier mee om te gaan. Overigens is het opleidingsniveau op zich

niet alleen bepalend, ook de innerlijke stabiliteit van de ouders is van belang. Het gaat vooral

om de zelfwaardering van de betreffende ouders. Een hogere opleiding geeft wel vaak meer

zelfvertrouwen en vertrouwen in de eigen capaciteiten.

De ernst van de handicap van het kind is eveneens van grote invloed op de reactie van de

ouders. Vooral ouders van ernstig gehandicapte kinderen met extraverte gedragsproblemen

hebben veel moeite met de situatie.
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Zij moeten hun verwachtingspatroon over een plezierig leven van hun kind, met een

boeiende baan en een goede relatie, het meest radicaal bijstellen. Bovendien staat in de

moderne samenleving de beheersing van driften en emoties centraal in de manier waarop

mensen met elkaar omgaan. Als hun kinderen daartoe niet in staat zijn, is dat frustrerend

voor de ouders. Gedragsmoeilijke gehandicapte kinderen leggen nog een extra last op het

gezin, omdat de verhoudingen in het gezin er extra door worden verstoord. Ook het tijdstip

waarop de ouders ervan op de hoogte worden gesteld dat hun kind gehandicapt is, is van

groot belang. Hoe eerder ouders op de hoogte zijn, hoe beter het verwerkingsproces

verloopt. Zij kunnen dan in een vroeger stadium hun verwachtingspatroon bijstellen en de

situatie herinterpreteren.

Veel ouders blijven zich in hoge mate verantwoordelijk voelen voor hun gehandicapt kind,

ook na de vaak onvermijdelijke uithuisplaatsing. Soms leidt het afstand doen van een kind

door uithuisplaatsing tot schuldgevoelens over de eigen onmacht. Dat speelde zeker in de

tijd dat ouders hun kinderen moesten afstaan aan de professionals van de inrichtingen die

beweerden het beter te kunnen en die de verantwoordelijkheid van de ouders totaal

overnamen. De relatie tussen ouders en medewerkers van voorzieningen kan gespannen

zijn. Zo zijn ouders soms jaloers op medewerkers die meer kwaliteiten weten te ontlokken

aan hun kinderen. Het blijkt soms moeilijk te aanvaarden dat het kind elders gelukkiger is.

Verder zijn ouders, vooral moeders, vaak heel gevoelig voor zaken als de juiste (combinatie

van) kleding en de was, omdat dat zaken zijn die de identiteit van hun kind mede bepalen.

Uit angst voor repercussies voor hun kind waren (en zijn) ouders echter vaak bang om

kritische opmerkingen te plaatsen.

Het verzet van ouders tegen kleinschaligheid

Eén bijzonder element van de blijvende ouderlijke verantwoordelijkheid is het verzet van

sommige ouders tegen verhuizing van hun kind naar een woning in de samenleving. Het was

en is een boeiend verschijnsel: ouders die zich ertegen verzetten dat hun kind in

kleinschaliger, normalere omstandigheden, meer middenin de samenleving komt te wonen.Al

vanaf de jaren zeventig geven sommige ouders wier kinderen in een inrichting verblijven, de

voorkeur aan aanpassing van de inrichting of, als het niet anders kan, aan de bouw van

kleinschaliger voorzieningen op het terrein, boven verhuizing naar kleinschalige huishoudens

in de gemeenschap. Zij hanteren daarbij verschillende argumenten. Het belangrijkste

argument is de grote veiligheid van de inrichting. Het is veilig fietsen op het ommuurde

inrichtingsterrein. Voorts wordt gewezen op het onzekere van de verandering en is er twijfel

over de mate waarin integratie mogelijk is.

Veel ouders zijn door het jarenlange verblijf van hun kind als het ware de manier van denken

van een inrichting gaan overnemen. Daardoor hebben zij de indruk gekregen dat al die

specialistische deskundigen en voorzieningen van een van de maatschappij afgezonderd

instituut inderdaad nodig zijn.
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Zij zijn niet op de hoogte van alternatieven en kunnen daardoor moeilijker een bewuste

keuze maken. De discussie over de mate waarin integratie mogelijk is, is mede een gevolg

van het verheffen van dit middel tot een doel. Integratie behoort een middel te zijn met

behulp waarvan mensen met een handicap zich kunnen ontplooien door in de samenleving

verschillende rollen te vervullen, zoals vriend of clubgenoot. Het betekent niet dat men elke

avond buren op bezoek heeft. Overigens is de wijze waarop aan de integratie vorm wordt

gegeven van groot belang voor het welslagen ervan. Als de inrichting de maaltijdvoorziening

van de kleinschaliger wooneenheid blijft verzorgen en tal van  instellingsfuncties blijft

leveren, komen er mini-instituutjes in de wijk. De inrichting heeft dan weer een argument om

ouders erop te wijzen dat integratie niet haalbaar is.(7) Voorts zijn veel ouders geneigd tot

een negatieve inschatting van de mogelijkheden van hun gehandicapt kind en geven zij de

voorkeur aan een rustige, beschermende omgeving. Dit terwijl juist alleen de praktijk kan

uitwijzen wat iemand wel of niet aankan. Bij sommige ouders kan in hun verzet tegen

kleinschaligheid meespelen dat het in een inrichting in sommige opzichten knus, gezellig en

overzichtelijk is en dat inrichtingen van ouders geen fundamentele bijdrage aan de kwaliteit

van bestaan van hun kind vragen. Deze ouders zijn ermee tevreden dat zij de zorg en

verantwoordelijkheid voor hun kind aan deskundigen hebben kunnen overdragen. Zij wensen

hun kind niet bloot te stellen aan onzekere situaties waarin zij wellicht ook weer meer

verantwoordelijk kunnen worden voor zijn of haar welzijn.

Een fundamenteel, moeilijk aan te wijzen punt kan zijn de angst van ouders dat zij bij

verhuizing van hun kind ontdekken dat zij (of beter: het systeem gehandicaptenzorg) hun

kind een plezieriger leven hebben onthouden door hem in een inrichting te plaatsen. Had

hun kind niet meer talenten kunnen ontwikkelen als het in een normale woonomgeving had

geleefd en niet gehospitaliseerd was geraakt in een inrichting? Deze ouders lijken soms het

slachtoffer van het zogenaamde ‘Stockholm-syndroom’: men vereenzelvigt zich als

gegijzelde (ouder) met de gijzelaar (inrichting) om redenen van lichamelijk en geestelijk

zelfbehoud.

6.4. De rol van identiteit en levensbeschouwing

Het aspect levensbeschouwing speelde op tal van niveaus een belangrijke rol in de zorg aan

mensen met een verstandelijke handicap. Het speelde mee op het meta-niveau van normen

en waarden, het macro-niveau van de samenleving en overheid, het meso-niveau van het

gehandicaptensysteem en niet in de laatste plaats het micro-niveau van de individuele

ouders. In vergelijking met andere landen is het opvallend dat in Nederland de zorg voor

verstandelijk gehandicapten was ingebed in confessionele kaders.

Zoals wij in het derde hoofdstuk hebben gezien, werden pioniers als Van den Bergh en

Savelberg mede door hun geloof geïnspireerd tot het oprichten van protestantse huizen van

barmhartigheid respectievelijk katholieke liefdegestichten.
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De idee van christelijke naastenliefde stimuleerde hen, vanuit de visie op de onvolmaaktheid

van de mens, tot zorgverlening. Het doel daarvan was, vooral in katholieke kring, het

voorbereiden op een beter leven, terwijl in protestantse instellingen het arbeidsethos sterk

aanwezig was en een protestantse cultuur heerste.(8) Het katholieke St. Anna had veel weg

van een kloostergemeenschap, terwijl het protestantse ‘s Heeren Loo het karakter droeg van

een gereformeerde dorpsgemeenschap. Eén van de redenen voor de oprichting van ‘s

Heeren Loo aan het eind van de 19e eeuw was het tekort aan inrichtingsplaatsen voor

zwakzinnigen met een gereformeerde achtergrond. Na 1945 kon de inspectie van de

concurrentie tussen de verschillende zuilen dankbaar gebruik maken om vooral de

katholieken in de jaren vijftig te stimuleren tot het oprichten van inrichtingen. De katholieke

geestelijkheid ondersteunde Nollen bij de opbouw van Samivoz omdat hij hen hielp aan een

bestemming voor oude kloosters en aan een functie voor de congregaties. Maria Roepaan

werd opgericht door de ‘Stichting tot Bevordering en Behartiging van de Internaatsverzorging

van Rooms Katholieke Geestelijk Gestoorden’, in samenwerking met de Congregatie der

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In de katholieke inrichtingen waren de broeders

en zusters van de congregaties dominant, zowel in de dagelijkse zorgverlening als in de

besturen. Maria Roepaan kende tot 1965 geestelijke adviseurs die werden benoemd door de

bisschop van Roermond. In de jaren vijftig en zestig, de hoogtijdagen van de verzuiling,

werden ook de nieuwe onderdelen van het gehandicaptensysteem op levensbeschouwelijke

leest opgezet, zoals de sociaal pedagogische diensten en de ouderverenigingen. Het

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bevoordeelde via de

‘Subsidieregeling Maatschappelijk Werk voor Zwakzinnigen’ (1957) de oprichting van

levensbeschouwelijke sociaal pedagogische diensten. Alleen instellingen voor particuliere

organisaties kwamen namelijk voor subsidie in aanmerking.(9) Voortrekkers als Nollen en

Dondorp, voor wie het geloof een belangrijke drijfveer was, onderhielden nauwe relaties met

geestverwante politieke partijen als KVP en ARP.

Het is niet mogelijk een rechte lijn te trekken van een bepaalde religie naar een bepaalde

houding ten opzichte van verstandelijk gehandicapten. De individuele invulling door de

ouders, de houding van de omgeving en het per periode wisselende waarden- en

normenpatroon maken een eenduidige lijn onmogelijk. Toch is het waarschijnlijk dat de

katholieke leer en het protestantse geloof een verschillende uitwerking hebben gehad op de

zorg aan verstandelijk gehandicapten. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat protestantse ouders

zich schuldiger voelden dan katholieke ouders wanneer zij een gehandicapt kind kregen. Dit

onder de invloed van de gedachte dat het krijgen van een gehandicapt kind een straf van

God was voor begane zonden. Katholieke ouders waren daarentegen eerder geneigd tot

uithuisplaatsing. De reden daarvoor kan zijn dat er bij protestanten een grotere nadruk op de

eigen verantwoordelijkheid ligt en dus ook het dragen van dit kruis.(10) In de katholieke

instellingen was de gezagsgetrouwheid aan de directies erg groot en waren ouders zeer

onmondig.
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Het sterke hiërarchische denken in de katholieke wereld zal hierbij een belangrijke rol

hebben gespeeld. Het oprichten van gezinsvervangende tehuizen, een voorbeeld van eigen

initiatief, gebeurde daarentegen vooral in streken waar meer protestanten woonden. De

ouders die vanuit plaatselijke afdelingen van de ouderverenigingen deze voorzieningen

opzetten, wilden een zorg en een levensstijl die aansloten bij de christelijke waarden en

normen die zij hanteerden in hun eigen gezin.

Het alomvattende van het katholieke geloof kwam tot uitdrukking in een bepaalde visie en in

organisatievormen. In het gespecialiseerd maatschappelijk werk werd bijvoorbeeld de

’integrale zienswijze’ uitgedragen. De zorgverlening zou zich over alle levensperioden

moeten uitstrekken via een gesloten circuit van hulp- en dienstverlening. Volgens Kingma

werd deze zienswijze vooral aangehangen door katholieke sociaal pedagogische diensten in

Brabant en Limburg. Hij vermoedde een samenhang met de rol van de katholieke kerk die

immers het gehele menselijk leven van de wieg tot het graf wilde besturen.(11) Het

katholieke Samivoz was met zijn circuit-gedachte het voorbeeld van een allesomvattend

zorgconcern voor verstandelijk gehandicapten. In dit concern waren op basis van de

circuitgedachte in principe alle functies, van observatie via speciale voorzieningen voor

jongeren en ouderen, aanwezig. Een verstandelijk gehandicapte kon in deze organisatie

leven vanaf zijn geboorte tot zijn dood in gespecialiseerde voorzieningen.

Een ander opmerkelijk onderscheid tussen de protestanten en katholieken was dat de

typerende organisatievorm in protestantse kringen vooral de vereniging was terwijl in de

katholieke wereld vooral stichtingen domineerden. Het verschil is dat een vereniging in

principe opener en democratischer is terwijl een stichting door enkele mensen wordt

gecontroleerd. Uiteindelijk bleek het katholieke geloof echter minder innerlijke

organisatorische bindingskracht te hebben dan het protestantse. Toen de regionalisering

zich doorzette en inrichtingen verzelfstandigden, vielen katholieke concerns als Samivoz en

Daniël de Brouwerstichting het eerst uiteen, terwijl de protestantse concerns (zoals ‘s Heeren

Loo) langer een organisatorische eenheid bleven.

De ontzuiling en de verstatelijking van de verzorgingsarrangementen (in de zin dat de

overheid de financiering van de voorzieningen op zich ging nemen en allerlei inhoudelijke

eisen ging stellen) betekenden dat identiteit als organisatorisch principe geleidelijk verdween.

Wel was er in de jaren zeventig een herleving van de identiteit uit orthodox-protestantse

hoek door de oprichting van de ouderverenigingen ‘Dit Koningskind’ en ‘Helpende Handen’

die hun eigen voorzieningen oprichtten. Voorts maakte de invoering van het

persoonsgebonden budget het in de jaren negentig mogelijk dat ouders voorzieningen

opzetten die beantwoordden aan het normenpatroon dat zij in hun gezin gewend waren.
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6.5. Het gezin

6.5.1. De medicalisering van het gezin

Een belangrijke ontwikkeling voor de samenleving als geheel en voor de ontwikkeling van de

gehandicaptenzorg in het bijzonder was de veranderende gezinsstructuur en de aangepaste

functie van het gezin.(12) De aan het gezin toegekende functie en de draagkracht ervan

bepalen immers in belangrijke mate, zeker in de eerste jaren, hoe het leven van deze

kinderen eruit zal zien. Een belangrijke langetermijn ontwikkeling was dat uit de grootfamilie,

waarvan meer generaties deel uitmaakten, het kerngezin ontstond. De productieve en

sociaal beschermende betekenis van het gezin raakte verloren terwijl de emotionele

betekenis van de relatie tussen de echtelieden daarentegen sterk toenam. Het huwelijk werd

een verbinding van gelijke rechtssubjecten, gericht op emotionele betrokkenheid en

persoonlijke ontplooiing. Het gezin vormde tevens als het ware een sanitair cordon rond het

kind dat zich optimaal moest kunnen ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van deze

ontwikkelingen was dat het gezin de belangrijkste drager werd van de medicalisering van de

samenleving. Dat wil zeggen dat steeds meer maatschappelijke fenomenen vanuit het

perspectief van ziekte en gezondheid werden benaderd. Het gemedicaliseerde gezin werd

een aangrijpingspunt, doelwit en scharnier. Het werd een aangrijpingspunt voor beïnvloeding

van burgers, vooral kinderen, die opgevoed moesten worden tot bruikbare leden van de

samenleving. Om dit doel te bereiken, kwamen in het gezin deskundigen als maatschappelijk

werkers, psychologen, psychiaters en pedagogen binnen. Deze deskundigen richtten zich op

een harmonieuze relatie tussen de leden van het gezin onderling en tussen het gezin en de

samenleving. Het resultaat van hun inspanningen was dat het gezin een scharnier werd

tussen de objectieve doelstellingen van de maatschappij wat betreft een goede gezondheid

van het maatschappelijk lichaam enerzijds en de behoeften aan verzorging van het individu

anderzijds.

Deze algemene ontwikkelingen in en rondom het gezin waren in de jaren vijftig in Nederland

duidelijk merkbaar. Deze jaren werden in Nederland gekenmerkt door een conservatief

politiek en cultureel klimaat. De door sommigen gewenste doorbraak in de verzuilde politieke

verhoudingen zette niet door, het maatschappelijk leven raakte steeds verder verzuild en in

het algemeen viel een terugkeer naar vooroorlogse patronen te constateren. De politieke en

kerkelijke elites vreesden dat de oorlog tot zedenverwildering had geleid en wilden de

geestelijke ontreddering en dreigende maatschappelijke wanorde bestrijden. Dit streven

kwam onder meer tot uitdrukking in de opkomst van huwelijksadviseurs, seksuologen en

therapeuten die tot taak kregen de geliberaliseerde verhoudingen tussen de geslachten en

generaties in goede banen te houden.
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De beweging voor geestelijke volksgezondheid, in de jaren twintig ontstaan om de

geestelijke gezondheid van de bevolking te bevorderen, stimuleerde de oprichting van

medisch opvoedkundige bureaus en bureaus voor huwelijksvoorlichting en levens- en

gezinsmoeilijkheden.(13) Deze voorzieningen hadden als taak het individu en het gezin bij te

staan in het verwerven van de maatschappelijk gewenste gedragspatronen en het zich

aanpassen aan en invoegen in de samenleving. Vooral het gezin werd aangrijpingspunt voor

herstel van de maatschappelijke orde. De gezinspolitiek ging na 1945, aldus Damsma,(14)

een integraal onderdeel uitmaken van het sociaal-economisch herstelbeleid. De overheid, in

de figuur van het nieuwe Ministerie van CRM, ging actief de ‘onmaatschappelijkheid’

bestrijden. Men probeerde probleemgezinnen te resocialiseren, via maatschappelijk werk en

door hen tijdelijk onder te brengen in gezinsoorden. Deze ontwikkelingen rond het gezin en

de gezinsideologie waren van groot belang voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Ook

Klijn vermoedt dat het ‘moderne’ burgerlijke gezin minder goed in staat was een verstandelijk

gehandicapt kind in haar midden te houden. Het was immers een afgesloten eenheid

geworden en de nadruk was komen te liggen op het beheersen en cultiveren van affecten en

emoties.(15) Inderdaad bood het op het zichzelf staande kerngezin minder mogelijkheden

voor ondersteuning en was het kwetsbaarder voor verstorende elementen als ernstig

gehandicapte, gedragsgestoorde kinderen. De draagkracht van het gezin nam dus af.

Een verstandelijk gehandicapt kind was in die omstandigheden een verstorend element in de

evenwichtige ontwikkeling van het gezin. Vanuit de gezinsideologie drongen huisartsen en

maatschappelijk werkers er bij ouders op aan hun gehandicapte kinderen zo vroeg mogelijk

uit huis te plaatsen. Daarbij werd het criterium van ‘zwakzinnigheid’ ruim geïnterpreteerd. Het

kon ook gaan om kinderen uit als asociaal beschouwde gezinnen die zwakbegaafd waren

omdat ze sociale en intellectuele achterstanden hadden. Het konden kinderen zijn van

ongehuwde moeders, kinderen uit uiteengevallen gezinnen of kinderen die intensief

verzorgingsbehoeftig waren. Omwille van de maatschappelijke orde en een ongestoord

verloop van de wederopbouw werden ook zij door de gezinsvoogdij en sociaal psychiatrische

diensten op sociale indicatie geplaatst in inrichtingen.(16) Het grote belang dat aan het gezin

werd gehecht, was dus medebepalend voor de toename van het aantal uithuisplaatsingen

en, dientengevolge, de groei van het aantal inrichtingen.

Deze ontwikkelingen, zoals de nadruk op het belang van het gezin en de rol van

deskundigen, zijn terug te vinden in het leven van verstandelijk gehandicapte kinderen en

hun ouders. De eerstelijnszorg vervulde daarbij een dubbele rol: enerzijds beschikte die over

weinig kennis van zaken, anderzijds droeg ze bij aan snelle uithuisplaatsing van

gehandicapte kinderen. Er kunnen tientallen zwartboeken worden geschreven over de

onzorgvuldige manier waarop ouders van verstandelijke gehandicapte kinderen werden

benaderd door deskundigen uit de eerstelijnszorg.(17) Vooral huisartsen bleken onwetend te

zijn of niet in staat ouders tijdig en op een goede manier te informeren.
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In veel gevallen hadden zij geen verstand van de materie en namen zij de vragen die bij

ouders leefden niet serieus. Zij onderkenden de verstandelijke handicap niet of te laat of

probeerden het te verdoezelen of te bagatelliseren. Zij waren niet in staat de ouders te

adviseren en begeleidden hen evenmin, maar verborgen hun onmacht achter de arrogantie

van de medicus. Evenmin als de consultatiebureaus wisten zij de ouders de weg te wijzen

naar meer deskundige instanties. Veelal adviseerden zij de ouders al in een vroeg stadium

om tot uithuisplaatsing over te gaan. Vaak gebeurde het bij toeval dat ouders bij iemand

terecht kwamen die wist waarover het ging, bijvoorbeeld een bevriende kinderarts. Ouders

liepen, na de ‘ontdekking’ van de handicap, vaak jaren met hun kind te zeulen langs allerlei

specialisten in en buiten het ziekenhuis. Al die deskundigen hadden vaak weinig specifieke

kennis, werkten langs elkaar heen, informeerden elkaar niet of gaven tegenstrijdige

adviezen.

Kortom, de eerstelijnszorg had onvoldoende kennis van verstandelijke handicaps om tijdig

een diagnose te kunnen stellen. Vervolgens was van een heldere informatieverschaffing

geen sprake. De weg die ouders volgden door het groeiende subsysteem werd veelal

bepaald door de willekeur van dagelijkse gebeurtenissen. Onder andere om deze redenen

ontwikkelde zich het gespecialiseerd maatschappelijk werk en werden in de jaren tachtig

vormen van gezinsondersteuning opgezet.

6.5.2. De Sociaal Pedagogische Diensten: poortwachters van het apartheidssysteem

Na 1945 kwam het gespecialiseerd maatschappelijk werk voor gezinnen met een

verstandelijk handicap tot ontplooiing. Het zou de derde gespecialiseerde (extramurale) tak

in het subsysteem van de gehandicaptenzorg worden, naast de intramurale tak van de

inrichtingen en de semimurale tak van de gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven.

Eind jaren negentig waren er, na vele fusies, zo’n 25 Sociaal Pedagogische Diensten

(SPDn), met ongeveer 50.000 cliënten en bijna 2000 medewerkers.

De geschiedenis van de SPDn laat zien hoe de verfijning van het subsysteem

gehandicaptenzorg plaatsvond en is een voorbeeld van de professionalisering van een

beroepsgroep die voor zijn eigen positie streed. Bovenal informeerden zij ouders over de

mogelijkheden van het verstandelijk gehandicaptensysteem, waarmee zij bijdroegen aan de

groei van de aparte voorzieningen. De SPDn kwamen voort uit de nazorgambtenaren die

vanaf de jaren twintig werden aangesteld door de gemeenten. Het bleek, zoals in hoofdstuk

3 is aangegeven, dat veel ex-leerlingen van het buitengewoon onderwijs moeilijk hun weg in

de samenleving konden vinden. Het ging vooral om de juist ‘ontdekte’ categorie debielen. De

nazorgambtenaren, veelal oud-onderwijzers, begeleidden hun oud-leerlingen, vaak op een

paternalistische wijze, in allerlei levenskwesties en richtten sociale werkplaatsen op. Op die

manier wilden gemeenten de groep debielen economisch bruikbaar maken of in ieder geval

maatschappelijke problemen voorkomen.
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Na 1945 ontwikkelden de SPDn zich in de richting van organisaties die algemene adviezen

gaven aan ouders, bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot uithuisplaatsing. Verder

ontwikkelden zij het gespecialiseerd jeugd- en volwassenwerk, gingen zij de wachtlijsten

beheren, taken van de regionale overlegorganen op zich nemen en verstandelijk

gehandicapten ondersteunen bij projecten Begeleid Zelfstandig Wonen. Overeenkomstig de

principes van de verzuiling werden in de jaren vijftig vanuit de drie maatschappelijke

groeperingen - protestants, katholiek en ‘algemeen’ - drie koepelorganisaties van SPDn

opgericht.(18) Het ging om de Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg, de

R.K. Vereniging van de H. Jozef van Cupertino, de Katholieke landelijke Vereniging van

Sociaal Pedagogische zorg en de Protestants Christelijke Vereniging ter bevordering van

Sociaal en Pedagogische Zorg. Vanuit deze landelijke koepels werden in de jaren zestig en

zeventig plaatselijk vele diensten opgericht. De overheid liet daarbij, overeenkomstig de

beginselen van de confessionele partijen, de volledige ruimte aan het particulier initiatief.

Voor de al genoemde ‘Subsidieregeling Maatschappelijk Werk voor Zwakzinnigen’ kwamen

alleen instellingen van particuliere organisaties in aanmerking. De omvang van een

werkgebied werd aan het particulier initiatief overgelaten. Toen de ontzuiling doorzette en de

overheid liever één gesprekspartner had, gingen de drie koepels vanaf de jaren zeventig

gesprekken aan over vergaande samenwerking. Na vele moeizame gesprekken, waarin

identiteitskwesties een belangrijke rol speelden, vormden zij begin jaren tachtig één

koepelorganisatie, SOMMA (de Landelijke vereniging van instellingen voor maatschappelijke

dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap) geheten.

Twee kernfiguren

Een voorbeeld van iemand die zich in deze wereld van koepels, politiek en ambtenaren als

een vis in het water voelde was mr. F.H.J.M. Daams.(19) Daams was een veelzijdig man die

zowel politiek als maatschappelijk zeer actief was. Vanuit een sterk religieus motief wilde hij

zich inzetten voor mensen die in de samenleving achterop dreigden te raken. Hij was een

‘doorbraakkatholiek’ die lid was van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Tevens

stond hij mede aan de wieg van de Mariënburg-beweging en was hij actief lid van de Acht

Mei-beweging die naar vernieuwing in de katholieke kerk streeft.

Daams was, net als mannen als Meiresonne, Dondorp en de topambtenaar A. Linde, één

van de voortrekkers bij de totstandkoming van het voorzieningenstelsel voor verstandelijk

gehandicapten. In de jaren zestig en zeventig was hij directeur van de Nederlandse

Vereniging van Sociaal Pedagogische Zorg en stond hij bekend als ‘de man met de vele

petten’. Hij zat in tal van commissies, overlegde veel met ambtenaren van onder andere het

ministerie van CRM en had onder meer zitting in de subsectie zwakzinnigenzorg van de

Nationale Ziekenhuisraad. Samen met Dondorp nam hij in de jaren zestig het initiatief voor

een nieuwe opleiding voor groepsleidsters in dagverblijven en tehuizen, de Opleiding tot

Pedagogisch Medewerker (OPM).
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In de jaren zeventig spande hij zich in voor nauwere samenwerking tussen de drie

koepelorganisaties. De nadruk op de eigen identiteit van de katholieke en protestantse

koepels was in die jaren echter nog een grote hinderpaal bij het tot stand brengen van één

krachtige koepel.

Vanaf 1 oktober 1975 tot begin jaren tachtig vervulde hij de functie van Raadsadviseur bij het

ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, speciaal belast met de

interdepartementale coördinatie van de gehandicaptenzorg. In die functie was hij onder

andere ambtelijk secretaris, later vice-voorzitter, van de Interdepartementale Stuurgroep

Gehandicaptenbeleid. Deze interdepartementale afstemming paste in het streven van de

overheid naar meer samenhang in het overheidsbeleid op het gebied van de

gehandicaptenzorg. Wegens de competentiestrijd tussen met name de ministeries van

Volksgezondheid en CRM en wegens het in de jaren tachtig gevoerde bezuinigingsbeleid

kwam van die afstemming van beleid aanvankelijk overigens weinig terecht.

B. van Zijderveld was van 1966 tot 1996 directeur van een (katholieke) SPD en tevens al die

decennia een veelzijdig denker en vruchtbaar publicist in de gehandicaptenzorg.(20) Zijn

inspiratiebron was het verdrietige in gezinnen met een kind dat niet voldeed aan het

maatschappelijk beeld en het gebrek aan opvangmogelijkheden. Voor Van Zijderveld stond

de volgende vraag centraal: hoe kan de verstandelijk gehandicapte tot uitdrukking brengen

dat hij een mens is?

Van Zijderveld heeft zich met tal van thema’s uit de gehandicaptenzorg beziggehouden,

zoals vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, genetic counseling,

zorgplannen, geschiedenis, seksualiteit, zorgplannen en de sociale werkvoorziening. Hij was

onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Bisschop Bekkers Instituut, redactielid van

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, vice-voorzitter van de

Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen en

redactielid van het Handboek Mogelijkheden. Hij voerde de spelotheek (spel- en

opvoedingswinkel) in Nederland in en zette het eerste Provinciaal Overlegorgaan

Zwakzinnigenzorg, in Noord-Holland, op.

Van Zijderveld was voorstander van een multidisciplinaire en integrale benadering van de

mens met een verstandelijke handicap en verzette zich daarom tegen het monodisciplinaire

van het maatschappelijk werk. Wegens het belang van de medische invalshoek en omdat

een verstandelijke handicap zich in de jeugdjaren openbaart, legde hij als directeur van een

SPD contacten met kinderartsen. Van Zijderveld meende dat het wetenschappelijk

onderzoek in de gehandicaptenzorg te fragmentarisch en eenzijdig was gericht op de

diagnostiek van syndromen, testen en de ontwikkeling van pedagogische instrumenten. Het

leverde te weinig een bijdrage aan de ontwikkeling van de verstandelijk gehandicapte mens

en aan het vergroten van de kans dat hij een plaats in de samenleving verkreeg.
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Volgens Van Zijderveld wordt met het wegvallen van de traditionele christelijke

zingevingkaders in de zorg de reflectie op betekenisgeving steeds belangrijker. Zorgplannen

zijn in zekere zin voor een deel symptoombestrijding. Het is net zo belangrijk medewerkers

met bezieling op te leiden in de vraag hoe zij het best kunnen omgaan met de verstandelijk

gehandicapten en hen aan te geven waar ze hun ideële voedingsbodem vandaan kunnen

halen.

De Sociaal Pedagogische Diensten streefden, als elke beroepsgroep, naar

professionalisering van hun beroep en naar uitbreiding van hun takenpakket. De

professionalisering kwam onder andere tot uitdrukking in de naamgeving die werd omgezet

van nazorgambtenaar via sociaal pedagoog tot maatschappelijk werker. Die nieuwe

naamgeving was bedoeld om de status van het beroep te verhogen. De daadkrachtige,

paternalistische ex-onderwijzer van de BLO-school werd vervangen door de meer in praten

en adviseren gespecialiseerde maatschappelijk werker. Verder namen de koepelorganisaties

al begin jaren vijftig het initiatief tot een aparte opleiding die begin jaren zestig werd omgezet

in de Verdere Scholing in Dienstverband voor Maatschappelijk Werkers voor Zwakzinnigen.

Kenmerkend voor deze opleiding was de sterke nadruk op maatschappelijk werk met

verwaarlozing van kennis uit andere vakgebieden. Ook dit unidisciplinaire denken was

gericht op het verhogen van de status van de eigen beroepsgroep. Dit streven naar

professionalisering was ook nodig, want de legitimiteit van de gespecialiseerde

maatschappelijk werkers als tamelijk recente professionele groep was niet sterk. Er was

geregeld discussie over de vraag wat gespecialiseerd maatschappelijk werk voor

verstandelijk gehandicapten precies betekende en wat het effect van dat werk was. De

resultaten van door SPDn uitgevoerde vroeghulp-programma’s waren bijvoorbeeld objectief

gezien niet eenduidig.(21) Aangezien de werkwijzen van de maatschappelijk werkers sterk

verschilden en nauwelijks aan professionele vereisten voldeden, werd geprobeerd door

standaardisering het beroep op een hoger professioneel niveau te brengen.(22) Een laatste

voorbeeld van het proces van professionalisering van de SPDn waren de activiteiten van de

koepelorganisaties. Deze richtten plaatselijke diensten op, zetten opleidingen op en

behartigden de gezamenlijke belangen naar de overheid en politiek. Dat gebeurde via

overleg met ambtenaren, contacten met politici en deelname aan overlegorganen in het

systeem. Belangrijke doelen van het lobbyen waren steeds subsidiëring van de koepels en

opname van de SPD-diensten in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

In de loop der jaren gingen de SPDn steeds meer taken vervullen. Ze beperkten zich niet

alleen tot hulpvraagverduidelijking en verwijzing naar andere organisaties, maar gingen ook

taken op het gebied van regionale samenwerking vervullen en zelf vormen van zorg

aanbieden. In de jaren tachtig vervulden de SPDn een spilfunctie in de vele regionale

overlegvormen die toen overal opkwamen.
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De coördinatoren van de centrale wachtlijsten waren bij hen in dienst en de registratie en het

aanreiken van planningsgegevens werd door hen verzorgd. Gezien hun belang bij deze

organen waren de SPDn er voorstander van dat de ROZs een wettelijk vastgelegde

adviesfunctie kregen in de planning en financiering van nieuwe voorzieningen. Dat de SPDn

zelf zorgvormen gingen vervullen, kwam onder andere omdat vormen van gezinsbegeleiding

en begeleiding bij zelfstandig wonen als een automatisch verlengde van hun

werkzaamheden voor het gezin konden worden opgepakt. Bovendien lieten de intramurale

en de semimurale sectoren dit veld van activiteiten aanvankelijk links liggen en speelden zij

onvoldoende in op de behoefte van ouders aan vormen van gezinsondersteuning. Door de

oneigenlijke combinatie van hulpvraag- en aanbodgerichte functies kwam de objectiviteit van

de SPDn in de verduidelijking van de hulpvraag echter wel ter discussie te staan. In de jaren

negentig beïnvloedden het wegvallen van de regionale planningsgedachte en het feit dat

jonge ouderparen mondiger werden en zelf meer het initiatief namen om voorzieningen op te

zetten de positie van de SPDn.

Levenslange begeleiding

Een uiterste consequentie van het streven naar uitbreiden van taken was de gedachte van

de levensloopplanning die in de jaren zeventig bij (katholieke) SPDn opgang deed. Er zou in

die visie een gesloten circuit ontstaan van hulp- en dienstverlening door deskundigen,

waarbij de begeleiding zich over alle levensperioden uitstrekt. Deze ‘integrale zienswijze’

was al in 1949, in andere termen, onder woorden gebracht door G.H. van Dijk, voorzitter van

de Nederlandsche Vereeniging Nazorg Buitengewoon Onderwijs. Zijn invloedrijke rapport

‘Drie schakels maar één keten’ geeft een goede indruk van de heersende denkbeelden in die

periode over verstandelijk gehandicapten en is daarom de moeite van het aanhalen

waard.(23)

Van Dijk ging ervan uit dat debielen tegen zichzelf en de maatschappij moesten worden

beschermd door leiding, toezicht en controle. In veel gevallen schoten volgens hem de

pedagogische kwaliteiten van ouders van zwakzinnige kinderen schromelijk tekort. Het

verblijf van ‘idiote kleuters, zware imbecillen en psychopatische debielen’ kon soms ‘ruïneus’

zijn voor gezinnen. Internering was daarom in het belang van de opvoeding van de normale

kinderen vaak noodzakelijk. Hij stelde voor dat bij de opvoeding van de zwakzinnige tot

maatschappelijk bruikbaar mens één instantie met de algemene leiding moet worden belast.

Dat zouden de Bureaux voor Zwakzinnigenzorg moeten worden, waarin de voorzorg, zorg en

nazorg gecombineerd werden. Deze bureaus zouden volledig zelfstandig moeten zijn en

geen onderdeel van de voor- en nazorg van geesteszieken, omdat de behandeling van

zwakzinnigen vooral sociaal-pedagogisch is, terwijl die van geesteszieken sterk medisch is.

In de bureaus, die hij maar liefst 22 taken toedacht, zouden de sociaal-psychiater,

maatschappelijk werker en arbeidsbemiddelaar onder leiding van de sociaal-pedagoog een

team vormen.
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Maatschappelijk werkers kregen steeds meer toegang tot het gezin, zeker toen in de jaren

zeventig de aandacht verschoof van de verstandelijk gehandicapte als persoon naar het

gezin als ‘cliëntsysteem’. De levensloopbenadering was een ideologische motivatie om zich

het gehele leven met de gehandicapte en zijn gezin bezig te houden. Doordat zij vaak de

eerste gespecialiseerde deskundigen waren waarmee ouders te maken kregen, hadden

maatschappelijk werkers een grote invloed op de meningsvorming van de ouders. Zij waren

immers degenen die de ouders hielpen met de verduidelijking van hun hulpvraag en die

wezen op de mogelijkheden waarover het gehandicaptensysteem beschikte. In de jaren

vijftig probeerden zij, overeenkomstig de heersende gezinsideologie, de ouders over te halen

hun kind in een inrichting te plaatsen. In tal van wetenschappelijk onderzoeken werd

geconstateerd dat maatschappelijk werkers de hulpvraag zodanig vervormen dat het

conformeert aan het bestaande zorgaanbod.(24). Zij droegen in sterke mate bij aan de

protoprofessionalisering van de ouders, dat wil zeggen dat zij de ouders leerden de

grondbegrippen en basishoudingen van het gehandicaptensysteem over te nemen. De

maatschappelijk werkers speelden ook een belangrijke rol in de depolitisering en

particularisering van de problematiek van verstandelijk gehandicapten. Zij benaderden de

problemen van de ouders en hun kinderen vanuit hun individuele situatie. Ze stelden niet de

bestaande maatschappelijke orde ter discussie, terwijl die toch onvoldoende mogelijkheden

bood voor gehandicapten op onderwijs of werk. Zij waren dus niet gericht op sociale actie,

maar op probleemloze invoeging van gezinnen met een verstandelijke handicap in de

samenleving.

De verhouding tussen maatschappelijk werkers en ouders was en is uiterst moeizaam, zowel

op individueel als op collectief niveau. Enerzijds hebben ouders behoefte aan begeleiding bij

het verwerken van het feit dat zij een gehandicapt kind hebben gekregen en bij het vinden

van de weg in het doolhof van voorzieningen, instanties en regelingen. Bovendien hebben

SPDn zich samen met plaatselijke afdelingen van de ouderverenigingen ingezet om de

nieuwe zorgvormen die ouders wensten (gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven) op

te richten. Anderzijds stuitte de paternalistische houding van veel maatschappelijk werkers

en hun ‘softe’ agogische gepraat veel ouders tegen de borst. Tijdens de Conferentie

Gezinsbegeleiding van 1977 bijvoorbeeld bleek dat het door maatschappelijk werkers

gehanteerde welzijnswerkjargon afwijzende reacties van ouders opriep.(25) Andere punten

van kritiek waren dat het maatschappelijk werkers vaak ontbrak aan de praktische kennis

van zaken die nodig was om ouders daadwerkelijk te helpen. Zij verduidelijkten de zorgvraag

niet echt, pakten zaken niet goed op en adviseerden in de bekende richting van het

bestaande zorgaanbod. Tot in de jaren negentig ontvingen de ouderverenigingen klachten

over betuttelende maatschappelijk werkers die niet echt luisterden naar de ouders en

meenden alles beter te weten. In de jaren negentig verzette de Federatie van

Ouderverenigingen, het samenwerkingsverband van alle ouderverenigingen, zich tegen de

uitbreiding van taken die de SPDn op zich hadden genomen.
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De SPDn beweerden het standpunt van de zorgvragers te behartigen, maar exploiteerden

tegelijkertijd zorgvoorzieningen. Doordat zij de wachtlijst beheerden en de indicatiefunctie

vervulden, konden zij bovendien hulpvragers naar hun eigen voorzieningen toe geleiden. Dit

kon een objectieve vertaling van de hulpvraag belemmeren. De ouderverenigingen stelden

dat zij beter de functie van zorgbemiddelaar op zich konden nemen.

6.5.3. Ondersteuning van het gezin

Voor ouders is een goede en vroegtijdige onderkenning van de verstandelijke handicap van

hun kind en van het aansluitend ontvangen van goede adviezen en concrete ondersteuning

van groot belang. Als ouders in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de aard van de

handicap van hun kind, kan de verwerking in verhouding wat gemakkelijker plaatsvinden of

kunnen zij in ieder geval sneller de gewenste acties ondernemen. Als zij de juiste

begeleiding ontvangen, kunnen zij het kind langer thuis verzorgen en kan (duurdere)

uithuisplaatsing worden uitgesteld. Gezinsondersteuning is dus niet alleen goed voor het

verstandelijk gehandicapte kind en zijn ouders, maar draagt ook bij aan een doelmatiger

gezondheidszorg. Ondanks deze onmiskenbare voordelen en alle pogingen daartoe bleven

de voordelen van vormen van gezinsondersteuning als vroegtijdige onderkenning van

ontwikkelingsstoornissen en integrale vroeghulp tot op de dag van vandaag grotendeels

onbenut.(26)

Onder vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (VTO) wordt verstaan het

systematisch richten van ieders aandacht op mogelijk afwijkende ontwikkeling van jonge

kinderen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van die ontwikkeling.(27) Integrale

vroeghulp is een hulpaanbod aan jonge kinderen met een achterstand in hun motorische

en/of verstandelijke ontwikkeling en hun ouders.(28) In de gehandicaptenzorg was men al

aan het begin van de jaren zestig geïnteresseerd in vroegtijdige onderkenning en tijdige

diagnosticering. Het onderkennen van een verstandelijke handicap ging namelijk, mede door

onbekendheid van de eerstelijnszorg, niet altijd even snel en er waren vele gradaties van

verstandelijke handicap. De hulpverlening was echter zeer verbrokkeld tussen allerlei

deskundigen (kinderarts, maatschappelijk werker, hoofd van een BLO-school) waardoor

ouders niet tijdig de juiste hulp kregen. Een breed samengestelde werkcommissie van het

Centraal Orgaan Zwakzinnigenzorg (met onder meer als leden Hoejenbos, Steketee, Veraart

en A.J. Gijsbers, topambtenaar van het ministerie van CRM) concludeerde midden jaren

zestig dat een regionaal ‘centrum voor onderzoek bij ontwikkelingsanomalieën’ dringend

gewenst was.(29) Ook de Oudervereniging Philadelphia stelde dat ouders behoefte hadden

aan ‘speciale adviesbureaux’ waarin de medische, psychologische, pedagogische, sociaal-

maatschappelijke en pastorale benaderingen in teamverband samenwerkten.(30) Ook de

oprichting van observatiecentra bij verschillende inrichtingen paste in deze groeiende

belangstelling voor tijdige onderkenning en diagnosticering.
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Toch leidden deze inspanningen niet tot echte resultaten, want pas vanaf het midden van de

jaren zeventig werd meer systematische aandacht besteed aan gezinsondersteuning. Men

ging toen de betekenis inzien van het gezin voor het gehandicapte kind en ouders wilden

ondersteuning om het kind langer thuis te kunnen houden. De Landelijke Commissie

Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen werd in 1976 ingesteld, er werden

enkele projecten gestart en de overheid financierde in de jaren tachtig in een aantal regio’s

zogenaamde VTO-teams. Deze teams werden gevormd door verschillende deskundigen,

zoals de revalidatiearts, kinderarts, psycholoog en maatschappelijk werker. Het belangrijkste

doel van die teams was ervoor te zorgen dat het verstandelijk gehandicapte kind in een zo

vroeg mogelijk stadium de goede hulp op de goede plaats krijgt. Opvallend was dat in

Nederland, in tegenstelling tot andere landen, de nadruk lag op de vroegtijdige

onderkenning. De vroegtijdige ondersteuning, die in de praktijk natuurlijk net zo belangrijk is,

kreeg tot in de jaren tachtig weinig aandacht. Pas in de jaren negentig werd in vijf

proefregio’s met projecten integrale vroeghulp geëxperimenteerd.

Er is nog geen sprake van een wijdverbreid en sluitend netwerk van VTO-teams en integrale

vroeghulp over het gehele land. Aangezien er grote verschillen bestonden tussen de VTO-

teams kon de Nationale Raad voor de Volksgezondheid tot in de jaren negentig moeilijk

bepalen wat het rendement van de activiteiten van de teams was. Niet in alle regio’s waren

dergelijke teams en ze werden nog steeds via subsidiemaatregelen gefinancierd. Wel kwam

de overheid met het voornemen integrale vroeghulp op te nemen in de AWBZ. De reden van

dit streven is nog steeds hetzelfde als in de jaren zestig. Ouders hebben behoefte aan één

loket omdat problemen vaak te laat worden onderkend, zij van de ene naar de andere

hulpverlener worden gestuurd en tegenstrijdige adviezen krijgen en de hulpverlening niet

goed aansluit op de vraag.(31)

Een trage, onbevredigende gang van zaken rond iets wat zowel in inhoudelijk als

economisch opzicht een goede zaak zou zijn: tijdige en integrale ondersteuning van

gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen. De oorzaak van deze gang van zaken

was dat ook vormen van gezinsondersteuning niet objectieve, puur wetenschappelijk

hulpvormen zijn, maar het resultaat van een samenspel van allerlei historische

ontwikkelingen. In de geschiedenis van deze hulpvorm kwamen allerlei aspecten van de

Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg als in een kristallisatiepunt samen: de

expansiedrift van en de belangenconflicten tussen professionals; conservatief

beleidsdenken; een niet-sturende overheid; de wens tot kostenbesparing en politieke

opportuniteit.(32) In de eerste plaats kwam in de geschiedenis van de VTO-teams een

fenomeen naar voren dat de gehele gehandicaptenzorg kenmerkte: de strijd tussen

verschillende professies die hun eigen zienswijze en belangen probeerden te bevorderen. In

de vele commissies die de overheid instelde en in de VTO-teams zelf werd een

competentiestrijd gevoerd tussen de medici, de pedagogen en de maatschappelijk werkers.
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Het ging erom wie de primaire positie in het team vervulde, de medicus of de pedagoog.

Ieder hield vast aan het eigen primaat en de eigen zienswijze en schakelde andere

deskundigen nauwelijks in. De landelijke Commissie VTO stelde eind jaren tachtig dat het

schortte aan onderlinge communicatie tussen de verschillende voorzieningen en dat er een

kunstmatige scheiding was tussen de somatische, psychische en psychosociale zorg als

belemmerende factor bij de integratie van de zorg voor het jonge kind.(33) De voordelen die

vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen kon bieden, verklaarden mede de

heftigheid van de strijd. VTO biedt professionals de mogelijkheid al aan de ‘poort’ van de

gehandicaptenzorg invloed uit te oefenen en de belangen van hun professie te bevorderen.

De term ‘ontwikkelingsstoornis’ biedt namelijk tal van aangrijpingspunten voor interventie.

Immers, wie zijn nodig om de stoornis te onderkennen, eventueel te verhelpen en de

ontwikkeling van de latente mogelijkheden te stimuleren?

In de tweede plaats spreekt uit de historie van het VTO-beleid de relatieve onmacht van een

overheid die geen gecoördineerd beleid voerde. De verkokering van de rijksoverheid over

verschillende departementen was cruciaal in het mislukken van het VTO-beleid.

Verschillende ministeries stelden op uiteenlopende momenten commissies in die zich met dit

vraagstuk bezighielden. Zij stemden de opdrachten en activiteiten van die commissies echter

niet op elkaar af. Daardoor verschenen rapporten die elkaar gedeeltelijk overlapten en

gedeeltelijk tegenspraken. Van een integraal overheidsbeleid gericht op versterking van de

VTO kon daarom geen sprake zijn. De Winter spreekt van een ‘bureaucratogene

competentiestrijd’ (34). Door dit gebrek aan eenduidige sturing was de overheid ook niet in

staat knopen door te hakken over de plaats van de verschillende disciplines in VTO. De

professionals oefenden in het Nederlandse (corporatistische) besluitvormingsproces via

adviesorganen en semi-overheidsinstanties veel invloed uit op de politieke besluitvorming.

Aangezien die professionals tegenstrijdige belangen hadden, kwam vanuit het

maatschappelijk middenveld geen eensgezinde druk op de overheid.

In de derde plaats kende de politiek - kabinet en Tweede Kamer - nooit prioriteit toe aan de

ontwikkeling van VTO-teams. Bij alle lippendienst die werd bewezen aan de wenselijkheid

van verbetering van de financiële positie van ouders met thuiswonende gehandicapte

kinderen, werden slechts mondjesmaat middelen ter beschikking gesteld via tijdelijke

subsidieregelingen. Deze politieke keuze lijkt zoals gezegd onlogisch. Vroegtijdige

onderkenning kan immers leiden tot besparing op de uitgaven in de gehandicaptenzorg als

ouders erdoor in staat zijn hun kind langer thuis te verzorgen in plaats van over te gaan tot

opname in een (duurdere) inrichting. De reden van deze beleidsmatig gezien onlogische

besluitvorming is echter gelegen in politieke opportuniteit, dat wil zeggen de electorale

belangen van politici.(35) Immers, VTO is een waardevolle investering, maar wel een

investering die pas op langere termijn rendement oplevert.
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De opbouw van VTO-teams, de noodzakelijke samenwerking tussen verschillende

disciplines, de adviezen van en ondersteuning aan ouders sorteren pas over een aantal

jaren effect. Voor een politicus heeft dat de onplezierige consequentie dat niet hij maar een

volgende bewindspersoon met de eer gaat strijken. De regerende minister of staatssecretaris

zal daarom de voorkeur geven aan maatregelen die op korte termijn resultaat opleveren en

hem dus in het heden meer populariteit bezorgen. In de jaren tachtig bestonden er

bijvoorbeeld grote wachtlijsten voor zowel de semimurale als intramurale voorzieningen en

kenden achtereenvolgende kabinetten prioriteit toe aan vermindering van het aantal

wachtenden.

Wetenschappelijk ouderschap

Zowel de activiteiten van de gespecialiseerd maatschappelijk werkers als de vormen van

gezinsondersteuning droegen bij aan het ontstaan van het zogenaamde ‘wetenschappelijk

ouderschap.’(36) Dit is, zoals vaker het geval is met trends in de geschiedenis van de

verstandelijk gehandicaptenzorg, een begrip met twee kanten. Enerzijds wil het zeggen dat

ouders dankzij de wetenschap en zorgverlening nieuwe mogelijkheden voor opvoeding en

meer vrijheid in handelen hebben verworven. Anderzijds zijn steeds meer domeinen van het

ouderschap onderwerp van interventie door professionals geworden.

Ouders gaan hun kinderen meer observeren, hun ontwikkelingsproblemen signaleren en

vervolgens, met hulp van professionals, kiezen uit een heel arsenaal aan methodieken en

technieken die de ‘afwijkingen’ van hun kind vermindert. In de jaren negentig zette deze

ontwikkeling, door Mans omschreven als ‘de ‘pedagogisering van ouders met een

zwakzinnig kind’ (37), zich door. Niet alleen VTO-teams, maar ook de methoden van

vroeghulp en pedagogische thuishulp en de betrokkenheid bij het opstellen van zorgplannen

maken van ouders steeds meer opvoeders in de zin van quasi-professionele deskundigen.

Integrale vroeghulp is bijvoorbeeld een relatief jonge zorgvorm die ouders wil ondersteunen

bij het opvoeden van hun verstandelijk gehandicapte kinderen.(38) Objectief gezien is de

effectiviteit van gezinsondersteuning en vormen van thuiszorg niet eenduidig. De

ontwikkeling van de kinderen die een programma van vroeghulp hebben gekregen, verloopt

niet altijd beter in de zin van een gemiddelde ontwikkelingsversnelling. Zowel

orthopedagogen als ouders menen echter dat vroeghulp een gunstig effect heeft op de

ontwikkeling van het kind. Ouders ervaren verbeteringen in hun competentie en visie op

ouderschap. De effectiviteit van vroeghulp wordt vooralsnog beperkt door het feit dat er veel

verschillende methoden zijn die worden verabsoluteerd, waardoor de uitwisselbaarheid wordt

beperkt. Bij vroeghulp wordt uitgegaan van een samenwerkingsmodel tussen ouders en

deskundigen en van de gedachte van partnerschap met een gemeenschappelijke taak. Toch

kunnen professionals soms moeilijk accepteren dat de ouders de eindverantwoordelijkheid

voor het kind hebben. Zij menen dat ouders aan bepaalde zaken niet toe zijn of geen kennis

van zaken hebben en gebruiken een jargon dat ouders nogal eens afschrikt.
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De Winter stelt dat ouders weliswaar mondiger lijken te zijn geworden, maar dat zij hun

wensen en eisen meer en meer lijken te vertalen in de termen die hen verschaft worden door

de professionele hulpverlening, en de daaraan ten grondslag liggende wetenschappelijke

benaderingen.(39) Aan de ene kant meer zelfbepaling van ouders, aan de andere kant een

sterkere beïnvloeding door begrippen en termen die door deskundigen worden gebruikt. Er is

dus sprake van zowel bewustwording en emancipatie als van protoprofessionalisering en

aanpassing aan het bestaande gehandicaptenregime.

6.6. De Ouderverenigingen

In de jaren vijftig gingen ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen zich organiseren

om gezamenlijk hun belangen en die van hun kinderen te behartigen. Zij richtten

ouderverenigingen op die in de loop der jaren belangrijke spelers in het snel groeiende

subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg werden. De invloed van de ouderverenigingen

is merkbaar in de bijdrage die zij leverden aan de ontwikkeling van het subsysteem

gehandicaptenzorg, aan de positie van de ouders zelf en aan de beeldvorming van mensen

met een verstandelijke handicap. De rol van de ouderverenigingen ontwikkelde zich in

wisselwerking met tal van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontzuiling,

democratisering en overheidsbeleid. Op basis van de interne ontwikkelingen van de

ouderverenigingen en hun positie in de gehandicaptenzorg kan hun geschiedenis in drie

fasen worden onderverdeeld.(40)

6.6.1. Fase van de pioniers (1950-1970)

De periode tussen ruwweg 1950 en 1970 kan gelden als de fase waarin de pioniers van het

eerste uur de leiding hadden. In deze periode werden de verenigingen opgericht en wisten zij

een plaats te veroveren in het subsysteem gehandicaptenzorg. Overeenkomstig het

verzuilde leven in de jaren vijftig werden verenigingen opgericht op algemene, protestantse

en katholieke grondslag. Het betrof Helpt Elkander (neutraal), Philadelphia (protestants) en

Voor het Zorgenkind (katholiek). In de jaren zeventig kwamen daar nog twee orthodox-

protestantse verenigingen bij, Dit Koningskind (vrijgemaakt gereformeerd) en Helpende

Handen (gereformeerde gemeenten). Vanaf 1964 werkten de ouderverenigingen samen in

de Federatie van Ouderverenigingen.

Om een aantal redenen werden ouderverenigingen juist in de jaren vijftig opgericht. Ouders

verkregen een groter zelfbewustzijn en durfden aandacht te vragen voor het lot van hun

kinderen. Onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen was namelijk duidelijk

geworden dat het krijgen van een verstandelijk gehandicapt kind niet de schuld van de

ouders of de familie was. Het kon in de beste families voorkomen. Dankzij deze meer

wetenschappelijke benadering verdween het stigma van het krijgen van een verstandelijk

gehandicapt kind geleidelijk en durfden ouders uit de middenklasse naar buiten te treden.
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Dit leidde tot de ‘bekentenisliteratuur’ waarin ouders hun gevoelens en ervaringen

verwoordden. De bekendste was de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur, Pearl Buck,

met haar boek ‘Het meisje dat niet groeien kon’. Ook in Nederland verschenen dergelijke

boeken, onder andere in ‘Scheel Engeltje’ (1949) van de advocaat J. van der Hoeven.

Dergelijke boeken stimuleerden het zelfbewustzijn van ouders en leidden in onder andere de

Verenigde Staten en Engeland, en daarna ook in Nederland, tot de oprichting van

ouderverenigingen.

Verder stimuleerde de grote nood onder gezinnen met een zwakzinnig kind ouders tot het

gezamenlijk ondernemen van actie. De vraag naar zorg was in de jaren vijftig namelijk sterk

gestegen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren geen kinderen opgenomen in

inrichtingen, waardoor oudere, soms ernstig gehandicapte kinderen nog steeds bij hun

oudere ouders woonden. Dankzij medische ontdekkingen nam de sterfte rondom de

geboorte en de eerste levensjaren af en door verbetering van de levensomstandigheden

werd ook de levensduur van zwakzinnigen verlengd. Terwijl de vraag toenam, bleef het

aanbod echter beperkt. In de jaren van wederopbouw aan het begin van de jaren vijftig legde

de overheid de prioriteit bij de herleving van eerst de industrie en daarna de woningbouw.

Uitbreiding van voorzieningen voor gezondheidszorg, en zeker voor niet-productieve leden

als zwakzinnigen, werd van veel minder belang geacht voor de samenleving. Deze situatie

leidde soms tot grote nood en armoede in sommige gezinnen. Maatschappelijk werksters

kwamen in gezinnen waar de kinderen aan de tafelpoot waren vastgebonden of in de kamer

in een vierkant hok zaten, gevuld met stro om te voorkomen dat het kind zich zou verwonden

door met zijn hoofd op de vloer te bonken. Inspecteurs troffen idiote jongens aan op een

donkere vliering of in een afgesloten hok op de deel van de boerderij of - als een erfhond -

met halsband bevestigd aan een lijn, die door een stalen oog kon glijden langs een

gespannen staaldraad.(41)

De heer dr. H.J. Ronner, bestuurslid van de Oudervereniging Philadelphia, schetste de situatie waarin

gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen zich in de jaren vijftig bevonden in schrille

bewoordingen: ‘Wij stuitten op de nood van honderden kinderen: door te weinig op hun speciale

behoeften afgestemde verzorging, angstig, chaotisch, soms ontremd, soms contact afwerend, in

slechte lichamelijke conditie, in exces gevallen: bezwaard binnen prikkeldraad omheining,

varkensschuur of met blik beslagen zolderkamers, soms ook verwaarloosd in ondeskundig

geëxploiteerde onderkomens, die de naam van verpleeghuis tot een aanfluiting maakten. Daar is ook

de nood van de ouders, door de niet aflatende, voor hen niet alléén te dragen belasting verzand in

een vertwijfelde, soms rancuneuze en vooral vernauwde levensinstelling, niet zelden met misplaatst

schuldbesef, mede onderhouden door hun falen om hun kind op te voeden, soms zelfs voerend tot

onverhulde doodswensen. Dit kan dan door de omgeving weer worden misduid, waarbij soms leken

zich te buiten gaan aan fantasieën over erfelijkheid met alle kortsluitreacties van dien’.(42)
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In die omstandigheden waren er enkele pioniers die het initiatief namen tot de oprichting van

verenigingen. Het waren veelal leraren die verbonden waren aan het buitengewoon

onderwijs of predikanten. Zij wisten van de ellende in gezinnen met gehandicapte kinderen,

wilden iets doen en richtten ouderverenigingen op om ouders in staat te stellen met elkaar

ervaringen uit te wisselen en om de gezamenlijke belangen te behartigen. Het contact met

lotgenoten maakte ouders het gemakkelijker met hun situatie om te gaan. Wegens de

afwerende of onbegrijpende houding van de omgeving hadden ouders daar grote behoefte

aan. Het feit dat men met lotgenoten ervaringen kon delen en zijn verhaal kwijt kon, bleek

van groot belang bij het verwerkingsproces. Onderzoek wees uit dat leden van ouder-

verenigingen hun situatie beter konden inschatten en een meer reële kijk hadden op de

mogelijkheden van hun kind.(43) De functie van belangenbehartiging uitte zich daarin dat de

ouderverenigingen als een actiegroep de beeldvorming probeerden te beïnvloeden en druk

uitoefenden op de politiek.

De meer bewuste ouders van de ouderverenigingen vonden het vervelend dat de

inrichtingen vaak op grote afstand van hun woonplek lagen. Reistijden en reiskosten

vormden, in een tijd dat niet ieder gezin twee auto’s had, een belemmering voor familie-

bezoek en voor vakanties. Ouders wilden kleinschaliger voorzieningen, dicht bij hen in de

buurt waar hun kinderen een normaler leven zouden leiden en waar zij vaker op bezoek

konden komen. Omdat de directeuren van de inrichtingen niet wilden ingaan op de wensen

van de ouders, gingen (plaatselijke afdelingen van) ouderverenigingen ertoe over

gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven op te richten. In een tijd - de jaren zestig - dat

de confessioneel-liberale kabinetten een liberaliseringbeleid voerden, was er alle ruimte voor

dergelijke initiatieven. Er werden zowel landelijk als lokaal acties gevoerd om middelen te

verzamelen voor nieuwe voorzieningen. Banken verstrekten soms een ‘burgerzinlening’ om

de financiering van een nieuw gezinsvervangend tehuis mogelijk te maken. Zoals in

hoofdstuk 4 werd beschreven, vormden in de beginjaren de bestuursleden van de

plaatselijke afdelingen van de ouderverenigingen de besturen van de nieuw opgerichte

stichtingen.

J.J. Dondorp: Een toonaangevende pionier

Een van de belangrijkste pioniers en meest toonaangevende personen in de naoorlogse

geschiedenis van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg was Johannes Jacobus

(Joop) Dondorp (1906-1996). Dondorp was de oprichter en jarenlange voorzitter van zowel

de Oudervereniging als de Stichting Philadelphia, thans een van de grootste zorgaanbieders

in de verstandelijk gehandicaptenzorg.(44) Eén van zijn vele andere functies was het

voorzitterschap van de stichting die opleidingen verzorgde voor de nieuwe semimurale

sector van de gezinsvervangende tehuizen en de dagverblijven, namelijk de Stichting AZ

(stichting voor opleiding voor verzorgende en opvoedende beroepen in Ambulante

voorzieningen voor Zwakzinnigen).
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Dondorp was iemand die zijn hele leven was begaan met het lot van ouders en hun

kinderen. In zekere zin vereenzelvigde hij zich met Multatuli die ook opkwam voor mensen

die het moeilijk hadden. Hij werd door zijn geloof gestimuleerd en streefde daarom ook altijd

nadrukkelijk naar contacten vanuit de kerken met de verstandelijk gehandicapten. Hij was

leraar aan het buitengewoon lager onderwijs, waarin hij zelf allerlei leermethoden

ontwikkelde. Na zijn pensioen ging hij aan de slag om iets te doen aan de nood in gezinnen

met verstandelijk gehandicapte kinderen. Hij en enkele medestanders richtten in 1956 de

Oudervereniging Philadelphia op omdat de neutrale oudervereniging ‘Helpt Elkander’ huns

inziens geen ruimte bood aan de identiteit.

Dondorp heeft er in hoge mate aan bijgedragen dat ouders van gehandicapte kinderen uit

hun isolement werden gehaald, zich bewust werden van hun situatie en hun wensen naar

voren durfden te brengen. Hij deed dat door stad en land af te reizen om lezingen te houden

en ouders te stimuleren hun wensen kenbaar te maken en plaatselijke afdelingen op te

richten. Dondorp was voortdurend actief in de publiciteit. Voor de NCRV-radio hield hij in

1964 een lezingencyclus over verstandelijk gehandicapten. De actie ‘Een ton voor een

mongooltje’ leidde tot de oprichting van Dennenoord te Bennekom, het eerste

kortverblijftehuis in Nederland. Toen de directie van de inrichting Groot Schuylenburg

(Apeldoorn) weigerde om medewerking te verlenen aan het opzetten van een kleinschalige

voorziening op haar terrein, ging hij meer geïntegreerde voorzieningen opzetten. Dit

gebeurde door tal van oude herenhuizen en villa’s te kopen en die te bestemmen voor

verstandelijk gehandicapten. Dondorp was een charismatisch en zelfs wat demagogisch man

die imponeerde door zijn uiterlijk, zijn verhaal aan zijn toehoorders aanpaste en mensen tot

tranen toe wist te bewegen. Hij onderhield goede contacten met politici, onder wie Roolvink

van de Anti-Revolutionaire Partij, en ambtenaren van het ministerie van CRM.

Overeenkomstig de tijdgeest was hij paternalistisch ten opzichte van de verstandelijk

gehandicapten. Zijn motto was dan ook enige tijd: ‘Ieder zorgenkind een verzorgd kind’.

Dondorp was niet zozeer een wetenschappelijk of inhoudelijk deskundige en stelde alleen

deskundigen aan omdat de inspectie daarop aandrong. Dondorp was vooral een

daadkrachtige pragmaticus in een tijd waarin mensen nodig waren die iets van de grond af

opzetten om de nood in gezinnen met een gehandicapt kind te verhelpen. Hij had een neus

voor wat bruikbaar was en wist goed gebruik te maken van zijn uitgebreide relatienetwerk.

Hij was de inspirator van Hovenkamp die, geholpen door de maatschappelijke

ontwikkelingen, Philadelphia tot één van de grootste organisaties voor verstandelijk

gehandicapten zou maken.
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6.6.2. Fase van de emancipatie van de ouders (1970-1985)

Het tijdvak van 1970 tot midden jaren tachtig wordt voor de ouderverenigingen gekenmerkt

door de emancipatie van de ouders en door de professionalisering van de organisaties. De

emancipatie van ouders kwam tot uitdrukking in het verzet tegen de dominantie van de

professionals, in de grotere betrokkenheid van ouders bij het leven van hun kind in de

voorziening en in eisen om de (financiële) positie van gezinnen met een verstandelijk

gehandicapt kind te versterken. De professionalisering van de organisaties uitte zich in het

vertrek van de pioniers en de grotere rol van beroepskrachten.

De belangrijkste nieuwe doelstelling was het benadrukken van de blijvende ouderlijke

verantwoordelijkheid ten opzichte van de professionals. Ouders verzetten zich tegen het

streven van ‘ontoudering’ door deskundigen die alles beter meenden te weten. De

professionals gebruikten een jargon en stelden zich zodanig op dat ouders zich niet serieus

genomen voelden en het gevoel hadden dat hen de ouderlijke verantwoordelijkheid werd

ontnomen. De inrichtingen van hun kant vonden inbreng van ouders in de zorg voor hun kind

niet gewenst. Ouders zouden te emotioneel verbonden zijn met hun kind en daardoor geen

rationele inbreng kunnen leveren. In het kader van de onthechting en om het kind aan de

nieuwe regels van de inrichting te leren wennen, mochten ouders en kind elkaar een aantal

weken niet zien. Als ouders daarna op bezoek kwamen, werd hun kind opgedoft in zijn beste

kleren in een aparte ontmoetingskamer gezet. Ouders waren terughoudend met het uiten

van kritiek op directie en medewerkers, uit angst dat hun kind daarvan de consequenties zou

moeten dragen. Directies dreigden de ouders soms dat ze hun kind maar weer mee naar

huis moesten nemen als ze niet tevreden waren over de zorg.

De toenemende mondigheid van ouders van gehandicapte kinderen en hun kritiek op de

professionals sloot aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De democratiseringsbeweging

van de jaren zeventig, die op tal van maatschappelijke gebieden ingrijpende veranderingen

met zich meebracht, leidde in de gezondheidszorg tot de opkomst van patiëntenbeweging.

(45) Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg gingen ouders eisen stellen over hun inbreng

in het beleid van de instelling. In 1976 werd het Werkverband van Ouders rond Internaten

(WOI) opgericht om de blijvende verantwoordelijkheid te bevorderen van ouders wier

kinderen in inrichtingen waren opgenomen. De eerste daad van het WOI was het aandringen

op de afschaffing van de beschreven bezoekregeling. Het WOI stelde onder meer model-

reglementen op voor ouderparticipatie en behartigde in algemene zin de belangen van

ouders van inrichtingen. De grotere nadruk op de rol van de ouders en de twijfel over de rol

van de professional paste in een breder gevoerde maatschappelijke discussie over de

rolverdeling in de zorg. Het boek van Hattinga Verschure was daarvan een goed voorbeeld.
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Hij stelde dat de professionele zorg de zelfzorg en de mantelzorg had overwoekerd. De

professionele zorg zou daarom moeten terugtreden ten gunste van de beide andere vormen

van zorg.(46) In hun nieuw verworven zelfbewustzijn waren de ouderverenigingen niet

enthousiast over een eventuele wet mentorschap omdat het niet altijd vanzelfsprekend was

dat ouders mentor werden. De ouderverenigingen voelden meer voor een soort ‘verlengde

meerderjarigheid’.(47)

Een belangrijk onderdeel in de emancipatie van de ouders was, naast hun toenemende

mondigheid in de instellingen en tegenover deskundigen, de groeiende aandacht voor het

gezin als opvoedingsmilieu. Ouders vroegen op de al genoemde conferentie

Gezinsbegeleiding uit 1977 meer aandacht voor de situatie van gezinnen met een

verstandelijk gehandicapt kind. De eerste teams voor vroegtijdige onderkenning werden

opgericht, thuishulp werd een nieuw aandachtspunt en er verschenen wetenschappelijke

publicaties over gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind en de ervaringen van

ouders. Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding werd een nieuwe zorgvorm die door de

SPDn aan ouders met een thuiswonend verstandelijk gehandicapt kind werd aangeboden.

Ook in de politiek ging men aandacht vragen voor de situatie van gezinnen met een

verstandelijk gehandicapt kind. De befaamde ‘motie 19’ die in juni 1978 door de Tweede

Kamer werd aangenomen, was daarvan een voorbeeld. Deze motie vroeg om het opheffen

van de financiële en sociale ongelijkheid van ouders met een gehandicapt kind thuis en

ouders die een kind hadden geplaatst in een erkende inrichting.

Wat betreft de interne geschiedenis was de meest opvallende ontwikkeling bij de

ouderverenigingen in deze periode de versterking van de positie van de professionals. De

pioniers uit de eerste jaren overleden of werden ouder en trokken zich geleidelijk terug uit de

verenigingsactiviteiten. Verder verloren veel ouders hun actieve belangstelling voor het

bestuurswerk in de ouderverenigingen toen hun kind een plaats in een voorziening kreeg. In

hun plaats namen de directeuren en bureaumedewerkers het voortouw bij het opstellen van

nota’s, organiseren van activiteiten en extern optreden naar overheid en andere organisaties.

Het ging om mannen als C.M. Wijnbeek (Philadelphia), A.C.J.M. Jongerius (WOI) en P.A.J.

Boschman (Vereniging van Ouders voor Geestelijk Gehandicapten, de fusievereniging van

Helpt Elkander en Voor het Zorgenkind). Onder hun leiding werden de ouderverenigingen

combinaties van professionele apparaten en vrijwilligersorganisaties. Eén van de uitdagingen

waar zij voor stonden was de vraag hoe ver de onderlinge samenwerking tussen de

ouderverenigingen moest gaan. De Federatie van Ouderverenigingen (FvO) was al begin

jaren zestig tot stand gekomen onder druk van de overheid die liever één gesprekspartner

had. Wegens de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden hield de FvO zich

aanvankelijk alleen bezig met zaken die niet controversieel waren, zoals arbeid en onderwijs.
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In de loop der jaren dwong onder andere het afnemend ledenaantal de verenigingen tot

meer samenwerking en groeide het aandeel van de Federatie in de activiteiten van de

ouderverenigingen. Aangezien er bij ingrijpende samenwerking tussen koepelorganisaties

altijd organisatorische en persoonlijke belangen meespelen, verliep dat proces soms

moeizaam. De directeuren van de ouderverenigingen vormden gezamenlijk de directie van

de FvO en kwamen er, net als andere medewerkers, gedeeltelijk bij in dienst. Hoewel de

samenwerking in federatief verband steeds verder gaat, zijn de verenigingen nog niet in één

organisatie opgegaan. Behalve de organisatorische perikelen die dat met zich mee zou

brengen, zou een fusie ook leiden tot verlies van actieve bestuursleden. De kracht van de

gezamenlijke organisatie zou daardoor minder worden en daarmee ook de zinvolheid van

het bestaan van een landelijke oudervereniging.

6.6.3. Fase van de emancipatie van de mens met een verstandelijke handicap
1985-2000)

De periode vanaf ongeveer het midden van de jaren tachtig werd gekenmerkt door een

grotere nadruk op de emancipatie van mensen met een verstandelijke handicap zelf. Eerst

waren de professionals dominant, toen eisten de ouders hun plek op en nu kwam de

verstandelijk gehandicapte zelf meer centraal te staan.

Aan het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig oefenden de ouderverenigingen

grote invloed uit op het beleid in de  verstandelijk gehandicaptenzorg. In de nota ‘Mensen

met mogelijkheden’ (1989) werd het beeld uitgewerkt van de mens met een verstandelijke

handicap als iemand met talenten. Het ging er niet meer om zijn beperkingen te

benadrukken, het doel moest juist zijn de ontwikkeling van de capaciteiten die hij wel heeft.

Deze visie was niet revolutionair en al in het ontwikkelingsmodel aanwezig, maar blijkbaar

was de tijd nu rijp om het als leidraad voor beleid te formuleren. In de vervolgnota ‘Gewoon

Doen’ (1994) werd de strategie uiteengezet om de visie te realiseren. Een belangrijk middel

zou zijn het persoonsgebonden budget, dat inhield dat verstandelijk gehandicapten of hun

ouders een bepaald bedrag kregen waarmee zij zelf konden bepalen bij welke zorginstelling

ze zorg wilden inkopen. Deze nieuwe kijk op mensen met een verstandelijke handicap

beklemtoonde hun burgerschap, hun volwaardig lidmaatschap van de samenleving. Die

nadruk op burgerrechten paste in het tijdsgewricht van de jaren tachtig waarin de

individualisering zich sterk doorzette en ieder voor zijn eigen rechten diende op te komen.

Met deze nieuwe visie en het voorstel om het persoonsgebonden budget in te voeren,

trotseerde de FvO de gevestigde orde. Het persoonsgebonden budget was een alternatief

voor de zorg in natura en legde de wortel aan de bijl van de instellingsfinanciering. De

directeuren van de inrichtingen reageerden aanvankelijk dan ook furieus op dit voorstel.(48)

Hun koepelorganisatie, de VGN, ontwierp vervolgens het persoonsvolgend budget als een

voor de instellingen minder bedreigend alternatief.
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Al snel werden de nieuwe begrippen overgenomen en deelde iedereen het nieuwe concept,

althans in theorie. In de praktijk verliep de omslag naar vraaggestuurde zorg uiterst

moeizaam en bleef het persoonsgebonden budget in de jaren negentig slechts een paar

procent van de totale uitgaven in de gehandicaptenzorg omvatten. Wel gingen ouders de

persoons-gebonden budgetten combineren om gezamenlijk nieuwe voorzieningen op te

zetten. Zij voerden een ‘vergelijkend warenonderzoek’ uit door de stichtingen offertes te laten

aanbieden. Ouders konden nu arrogante zorgaanbieders aan de kant laten staan en kiezen

voor de organisatie die hen het meest aansprak wat betreft daadkracht en manier van

omgaan. De invoering van het persoonsgebonden budget leidde daarmee tot het begin van

een kanteling in de machtsverhoudingen tussen de ouders en de stichtingen.(49)

Een belangrijke ontwikkeling in deze periode was de opkomst van mensen met een

verstandelijke handicap zelf. Zij traden, letterlijk en figuurlijk, meer naar buiten. Op de

televisie kwam een voor hen bestemd programma (‘Knoop in je zakdoek’). Ze organiseerden

congressen en zetten hun eigen belangenorganisatie op (‘Onderling Sterk’).(50) Hun

juridische positie werd versterkt toen na jarenlange voorbereidingen de Wet Mentorschap en

de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen werden aangenomen. Bovenal bracht

het feit dat meer mensen met een verstandelijke handicap, hoe beperkt ook, in de

samenleving kwamen een verandering in hun zelfbewustzijn. Zij kregen meer mogelijkheden

om hun leven te bepalen en te wonen met wie zij wilden en werden meer uitgedaagd tot

zelfwerkzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De ervaring leerde dat er vaak

een ontwikkeling was waarbij eerst aandacht was voor pragmatische vaardigheden. Daarna

kwam de nadruk te liggen op vriendschap en seksuele relaties. Vervolgens kwam de vraag

naar voren naar de eigen identiteit, de existentiële vraag wie iemand was.(51) Ook ‘moeilijk

gedrag’ verdween soms of werd minder als bewoners in een meer normale leefomgeving

kwamen te verkeren.

Verder werd deze periode gekenmerkt door een herbezinning op de taken van de

ouderverenigingen. Belangrijke doelstellingen van de ouderverenigingen, zoals financiering,

nieuwe voorzieningen en medezeggenschap, waren grotendeels gerealiseerd. Nieuwe

ontwikkelingen, zoals de individualisering van de zorgvraag, de grotere betrokkenheid van

ouders bij de voorzieningen en de regionalisatie van de zorg deden de vraag opkomen of de

landelijke ouderverenigingen nog een bestaansrecht hadden. De jonge ouderparen die, net

als in de jaren zestig, zelf weer eigen stichtingen en voorzieningen oprichtten, konden

zichzelf wel redden en benaderden zelfstandig de politiek. Onder die omstandigheden pikten

de ouderverenigingen initiatieven op en bevorderden zij ontwikkelingen die de aanbieders

aanvankelijk links lieten liggen, zoals de logeerhuizen en job coaching. Ook kozen zij, gezien

de toenemende organisatie van ouders rond syndromen, voor een meer thematische aanpak

en voor concrete dienstverlening aan de leden. Er werden bijvoorbeeld meer avonden

georganiseerd voor ouders van kinderen met specifieke syndromen en er werd meer

concreet geadviseerd. In die zin lijkt er sprake te zijn van een terugkeer naar de wortels.(52)
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6.7. Analyse in termen van de theoretische invalshoeken

Korte samenvatting

Mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders waren onmisbare spelers in het

systeem van de gehandicaptenzorg. Zonder hen zou er immers geen reden zijn voor een

apart zorgsysteem met gespecialiseerde voorzieningen, deskundigen, wetten en regels. Om

hen draaide het systeem en ontleende het de rechtvaardiging van zijn bestaan.

Bezien vanuit de verschillende lagen van het systeem vervulden de begrippen uit het

analyseschema een goede rol bij het interpreteren van de ontwikkelingen bij de ouders en

ouderverenigingen. Op meta-niveau was de invloed van het negatieve mensbeeld over

verstandelijk gehandicapten van fundamenteel belang voor de reactie van ouders op het

krijgen van een gehandicapt kind. Op macro-niveau kwam de civilisering onder meer tot

uitdrukking in het feit dat juist ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen het moeilijk

hadden omdat problematisch gedrag in een door beheersing van driften gekenmerkte

maatschappij nauwelijks aanvaardbaar was. Heel belangrijk was de doorgaande

medicalisering van gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen als gevolg van het

optreden van deskundigen. Op meso-niveau was de invloed van de verzuiling merkbaar in

het feit dat de ouderverenigingen, evenals de voorzieningen, oorspronkelijk op

levensbeschouwelijke basis werden opgericht. Op micro-niveau waren de

protoprofessionalisering van de ouders en de etikettering van de verstandelijk gehandicapte

van fundamenteel belang, niet alleen voor de ontwikkeling van het gehandicaptensysteem,

maar ook voor het zelfbeeld van de verstandelijk gehandicapte en de rolopvatting van de

ouders.

Spelers

De invloed van processen als medicalisering en civilisering op het leven van de verstandelijk

gehandicapte en op de positie en rolinvulling van de ouders en ouderverenigingen was

duidelijk merkbaar. Dat gold zeker voor de betekenis die het mensbeeld van de verstandelijk

gehandicapte had op de ontstaansgeschiedenis van de gehandicaptenzorg. De definitie

‘verstandelijk gehandicapt’ werd gebruikt om mensen, die in intellectueel of sociaal opzicht

als minder werden beschouwd, apart te zetten in gespecialiseerde voorzieningen. Daarbij

werd aangesloten bij een eeuwenlange traditie om mensen die afweken van de gangbare

normen apart te behandelen. Tot in de jaren zestig werden verstandelijk gehandicapten

geassocieerd met zedeloos gedrag en criminaliteit en, omdat zij als ongeneeslijk ziek werden

beschouwd, als niet-nuttige leden van de samenleving. Zij werden soms gezien als een straf

van God voor de zonden der voorvaderen of voor een liederlijke levenswandel. In de

naoorlogse jaren bleven deze beelden aanvankelijk hangen in het collectieve geheugen en

zag men verstandelijk gehandicapten bovendien als een bedreiging voor de gezonde

ontwikkeling van het gezin.
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Daarna werden zij soms met medelijden of afkeer als stumpers bezien. Deze

discriminerende etiketten leidden lange tijd tot een negatieve beeldvorming van verstandelijk

gehandicapten. Vervolgens handhaafde en versterkte het apartheidssysteem deze negatieve

beelden, omdat verstandelijk gehandicapten lange tijd geen contact hadden met de

samenleving maar een leven in apartheid leidden, waar zij niet of nauwelijks met andere

burgers in contact kwamen. Doordat zij als verstandelijk gehandicapten werden behandeld,

gingen zij zich de normen eigen maken die aan hen werd toebedacht. In die zin werden

verstandelijk gehandicapten op twee manieren ‘gemaakt’: eerst door de etikettering en

vervolgens doordat zij de gedragingen gingen vertonen die bij dit etiket hoorden. Via

vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, maatschappelijk werk en praktisch

pedagogische thuiszorg kwamen de deskundigen in het gezin. Zij vestigden daardoor hun

positie, in termen van werkgelegenheid, inkomen en macht. De geschiedenis van de Sociaal

Pedagogische Diensten illustreerde de wijze waarop de beroepsgroep van gespecialiseerde

maatschappelijk werkers zich in het subsysteem neerzette. De professionalisering van deze

groep gebeurde door uitbreiding van taken, streven naar reguliere financiering, versterking

van de eigen professie en oprichting van koepels.

Spel

In het spel in de gehandicaptenzorg waren voor ouders en hun verenigingen de relatie met

de deskundigen en hun invloed op het systeem belangrijke thema’s. In de persoonlijke

contacten van de ouders met de professionals vond bijvoorbeeld, zoals boven aangegeven,

niet alleen medicalisering plaats, maar ook protoprofessionalisering. Dat wil zeggen dat

ouders het vakjargon van het systeem overnamen en daarmee de bijbehorende

grondhouding en manier van kijken. In het bijzonder de maatschappelijk werkers van de

Sociaal Pedagogische Diensten brachten de ouders ertoe de hulpvraag voor hun kind te

formuleren in termen van het bestaande aanbod van aparte voorzieningen. Dat proces

vergemakkelijkte de invoeging van de ouders in het subsysteem en daarmee de

bestendiging en versterking van het apartheidsstelsel. De protoprofessionalisering

individualiseerde ook de problemen waarvoor gezinnen met verstandelijk gehandicapte

kinderen stonden. De oorzaak van de problemen werd niet gezocht in de structuur van de

samenleving, maar in de individuele tekorten van de gehandicapte, zoals zijn

gedragsproblematiek, of in het tekortschietende opvoedingsvermogen van de ouders.

In het spel om macht en invloed in de verstandelijk gehandicaptenzorg vervulden ouders en

ouderverenigingen lange tijd geen hoofdrol en speelden zij eerder een tweederangs rol. De

positie van de ouders en de ouderverenigingen was afhankelijk van algemeen

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de democratisering in de jaren zeventig en de

individualisering in de jaren negentig. In de jaren zeventig konden de ouderverenigingen

inspringen op de democratiseringsgolf in de samenleving en kregen zij meer inspraak in de

inrichtingen.
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In de jaren negentig kwam de nadruk op het individuele burgerschap en de positie van de

klant in de gehandicaptenzorg tot uitdrukking in het persoonsgebonden budget. De

machtspositie van de ouderverenigingen werd ook bepaald door de onderlinge verdeeldheid.

Er was algemeen overeenstemming over meer middelen en meer zeggenschap. De

verdeeldheid begon waar het ging om het handhaven van de inrichtingen. Er waren ouders

die tegen de vermaatschappelijking van de zorg waren en de voorkeur gaven aan

voortzetting van de inrichtingen.

Kenmerkend voor de rol die de ouders en hun belangenbehartigers, de ouderverenigingen,

in het spel in het gehandicaptensysteem speelden, was de ambivalentie in hun optreden.

Aan de ene kant bepleitten zij, vanuit een emancipatiestreven, de totstandkoming van betere

diagnostiek en gespecialiseerde voorzieningen. Aan de andere kant hadden zij veel kritiek

op de professionals in het zorgsysteem die meenden alles beter te weten en de ouders en

de verstandelijk gehandicapten hun eigen verantwoordelijkheid ontnamen. Ondanks de

processen van medicalisering en protoprofessionalisering die zij ondergingen, waren ouders

ook critici van de bestaande orde in het apartheidssysteem. Zij namen zelf herhaaldelijk het

initiatief om nieuwe voorzieningen op te zetten als het bestaande subsysteem te verstard

was om op hun wensen te kunnen inspelen. In de jaren vijftig riep de cultuur van isolatie en

disciplinering in de inrichtingen bijvoorbeeld reacties op bij ouders die meer geïntegreerde,

kleinschalige voorzieningen wensten voor hun kinderen. Omdat zij bij de directeuren van de

inrichtingen geen gehoor vonden voor hun wensen, richtten zij zelf gezinsvervangende

tehuizen op. In de jaren zeventig eisten de ouders eerst meer zeggenschap in de

inrichtingen en vervolgens vroegen zij meer aandacht voor het gezin. In de jaren negentig

bepleitten ouders de invoering van het persoonsgebonden budget, als uiterste consequentie

van de consumentensoevereiniteit.


