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8. Analyse, discussie, vooruitblik en conclusies

8.1. Inleiding

In deze studie is beschreven hoe allerlei ontwikkelingen hebben geleid tot het ontstaan van

een apart subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg binnen de Nederlandse

samenleving. In dit slothoofdstuk wordt eerst een samenvatting gegeven in de termen van

het gehanteerde analysemodel (paragraaf 2). Vervolgens komt, in paragraaf 3, de vraag aan

de orde hoe dit gehandicaptensysteem op verschillende manieren beoordeeld kan worden.

Het verschil in visie op het leven blijkt een belangrijke achtergrond te zijn voor het verschil in

waardering van de verschillende zorgvormen. In paragraaf 4 wordt geprobeerd de vraag te

beantwoorden wat de toekomstverwachtingen van het systeem zijn. Handhaaft het zich als

apart subsysteem binnen de Nederlandse gezondheidszorg, valt het uiteen, wordt het

radicaal ontmanteld? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, komen onder meer

aan de orde de praktijk van het ondersteuningsmodel en de redenen voor de continuïteit van

de inrichtingen. Er wordt geprobeerd in te schatten wat de invloed zal zijn van

maatschappelijke tendensen op de wijze waarop de verschillende spelers hun rol vervullen.

Tenslotte worden, in paragraaf 5, de voornaamste conclusies samengevat die uit deze studie

naar voren zijn gekomen.

8.2. Analyse

8.2.1. Het analysemodel

In deze studie is geprobeerd de naoorlogse geschiedenis van de verstandelijk

gehandicaptenzorg in Nederland te beschrijven met behulp van concepten uit de sociale

wetenschappen. De te gebruiken concepten zijn geïntegreerd in een systeem- en speltheorie

die gebruikt werd als interpretatief kader voor het bestuderen van de wijze waarop het

systeem zich ontwikkelde. De zorg aan mensen met een verstandelijke handicap vond

namelijk steeds meer plaats in een apart stelsel van voorzieningen en organisaties waarop

speciale wetten, regels en financieringsmiddelen van toepassing waren. De

gehandicaptenzorg ontwikkelde zich daardoor tot een apart systeem, dat wil zeggen een

samenhangend geheel van elementen die onderling tot elkaar en tot het geheel in relatie

staan. In dat systeem deden steeds meer spelers mee in het spel om macht, invloed, status,

werkgelegenheid en inkomen. De spelers deden in het systeem gehandicaptenzorg allerlei

zetten, voortvloeiend uit hun eigen strategie, soms elkaar bestrijdend, soms coalities

aangaand. Deze ‘spelbril’ maakte het mogelijk de positie en handelingen van de

verschillende spelers beter te duiden. In elk systeem zijn historische krachten werkzaam die

de ontwikkeling ervan voor een groot deel bepalen. Vrijwel geen enkel systeem is immers

volledig afgesloten van de omringende wereld.
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Ook in het systeem verstandelijk gehandicaptenzorg was de invloed van culturele, politieke

en economische ontwikkelingen groot. Wegens de multi-interpreteerbaarheid van historische

ontwikkelingen werden de verklarende factoren onderverdeeld in vier niveaus of lagen in het

systeem: meta, macro, meso en micro. Op meta-niveau werd gekeken naar de invloed van

het mensbeeld. Mensbeelden ontstaan doordat mensen betekenis toekennen aan de hen

omringende werkelijkheid, uitgaande van hun eigen waarden- en normenpatronen en de

heersende denkbeelden in de samenleving. In die betekenistoekenning worden sommige

gedragingen op grond van maatschappelijke en individuele normen gedefinieerd als

afwijkend. Daarmee krijgen sommige mensen een stempel opgeplakt. Een rode draad in

deze studie was de vraag hoe tegen mensen met een verstandelijke handicap werd

aangekeken, vanuit welke normen zij werden benaderd en wat dat betekende voor de

manier waarop zij werden behandeld. Op macro-niveau was een belangrijke historische

trend het proces van civilisering, dat wil zeggen het toenemen van de onderlinge

afhankelijkheden tussen mensen als gevolg van de grotere arbeidsdeling en de daarmee

gepaard gaande gedragsveranderingen. Verder vond een toenemende medicalisering plaats

van mensen die afweken van het gangbare mensbeeld of de dominante maatschappelijke

normen. Het gedrag van deze afwijkende mensen werd vanaf de 19e eeuw steeds meer

geïnterpreteerd met woorden als ‘stoornis’ of ‘handicap’. Soms werd het gedrag als dermate

storend of belastend beoordeeld, dat de afwijkende mensen terechtkwamen in aparte

instituten waar zij onder de controle van medici en gedragswetenschappers in een strak

regime gedisciplineerd werden. Op meso-niveau was er sprake van professionalisering van

de zorgverlening, dat wil zeggen het proces waarbij verschillende beroepsgroepen op basis

van vooral hun kennismacht probeerden een machtspositie te verwerven door bundeling van

krachten in bijvoorbeeld koepelorganisaties. In dat proces versterkten zij hun eigen

maatschappelijke positie en streden zij onderling om de afbakening van

behandelaanspraken.

In het Nederlandse zorgstelsel, waarvan de verstandelijk gehandicaptenzorg een

subsysteem was, was op het meso-niveau ook de grote invloed merkbaar van twee

kenmerkende eigenschappen van de Nederlandse samenleving als geheel, namelijk de

verzuiling en de corporatistische bestuurstraditie. De verzuiling hield in dat de verschillende

levensbeschouwelijke maatschappelijke groepen eigen voorzieningen opzetten voor hun

achterban. Met de corporatistische bestuurstraditie in Nederland werd bedoeld de diffuse

machtsverdeling waarbij de overheid niet de dominante speler was, maar omgeven werd

door een groot aantal advies- en uitvoeringsorganen waarin belanghebbenden zitting

hadden. Dit was de ‘IJzeren Ring’ van pressiegroepen, advies- en overlegorganen,

overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties per beleidssector die gezamenlijk een

‘ijzeren ring’ vormden rond het in vergelijking daarmee zwakke beslissingscentrum van

regering en parlement.
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Op micro-niveau vond het proces van etikettering plaats, waarbij de mens met een

verstandelijke handicap een stempel kreeg opgeplakt dat zijn maatschappelijke positie sterk

beïnvloedde. Het proces van protoprofessionalisering hield in dat verstandelijk

gehandicapten en hun ouders zich steeds meer gingen gedragen naar de normen van de

deskundigen die zij als het ware overnamen in hun denken en gedrag. Daardoor vormden zij

zichzelf naar het aanwezige systeem, dat daarmee weer werd versterkt. Op het micro-niveau

vallen ook de individuele spelers - de ambtenaar, politicus, medewerker, wetenschapper -

die een bijdrage leverden aan de verbetering van het leven van mensen met een

verstandelijke handicap en tegelijkertijd voor zichzelf kansen schiepen op werkgelegenheid

en inkomen.

8.2.2. Het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg

De zorg aan mensen met een verstandelijke handicap verzelfstandigde zich na 1945 tot een

apart subsysteem binnen het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg. De rode draad

in dit verhaal wordt gevormd door de vraag hoe dit subsysteem ontstond, zich vervolgens

sterk ontwikkelde, daarna verstarde en pas recentelijk met scheurtjes te maken kreeg. De

nadruk viel daarbij op de aparte woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke

handicap. De geschiedenis van het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg was een

voorbeeld van de toenemende arbeidsdeling in de samenleving die leidde tot het ontstaan

van verschillende maatschappelijke deelsystemen en subsystemen. Het ontstaan van het

subsysteem kenmerkte zich aanvankelijk door externe afzondering van andere sectoren in

de gezondheidszorg (in het bijzonder van de psychiatrie) en vervolgens door interne

differentiatie. De afsplitsing van de algemene gezondheidszorg vond plaats doordat

algemene liefdadigheidsinstellingen zich concentreerden op de doelgroep verstandelijk

gehandicapten. Tevens werden aparte inrichtingen en andere voorzieningen (scholen voor

buitengewoon lager onderwijs, sociale werkplaatsen) voor verstandelijk gehandicapten

opgericht. Vervolgens differentieerde het systeem zich intern, waardoor er subsystemen

ontstonden, zoals de semimurale, intramurale en extramurale sectoren. Gespecialiseerde

beroepsgroepen en voorzieningen kwamen op, speciale wetten werden voor deze groep

burgers uitgevaardigd en sommige spelers gingen zich actief met deze nieuwe tak van zorg

bezighouden (zoals het ministerie van CRM). Als gevolg van deze interne taakverdeling nam

de complexiteit van het gehele systeem sterk toe.

Een kort chronologisch overzicht geeft de volgende hoofdlijnen te zien. Voor 1940 was er

nog geen sprake van een apart systeem verstandelijk gehandicaptenzorg. Wel werden

aanzetten gedaan, doordat sommige mensen op basis van nieuwe wetenschappelijke criteria

– vooral intelligentie – als ‘zwakzinnig’ werden geclassificeerd. Tevens ontstonden de eerste

voorzieningen, namelijk de zwakzinnigeninrichtingen, scholen voor buitengewoon lager

onderwijs en sociale werkplaatsen, waarin verstandelijk gehandicapten apart werden gezet

van de samenleving.
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In de jaren vijftig en zestig vond de verbijzondering tot een aparte tak van zorg plaats, in de

jaren zeventig en tachtig differentieerde het zich intern in steeds meer deelvoorzieningen en

subsectoren en in de jaren negentig kwam het bestaan van het apartheidssysteem op zich

ter discussie te staan.

De drijvende krachten achter de geschiedenis van de verstandelijk gehandicaptenzorg waren

op alle genoemde interpretatieniveaus terug te vinden. Het leek er soms op dat alle

aanwezige krachten en spelers hetzelfde doel nastreefden, namelijk de vestiging en interne

differentiatie van een apart systeem verstandelijk gehandicaptenzorg. De verschillende

factoren op de verschillende niveaus werkten in een soort circulaire wisselwerking op elkaar

in. Op meta-niveau werkten de elkaar afwisselende mensbeelden over de verstandelijk

gehandicapte (biologisch minderwaardige, zieke, leerling, pupil) in de richting van een aparte

behandeling van verstandelijk gehandicapten. Deze mensbeelden leidden, op macro-niveau,

tot een medicalisering van de verstandelijk gehandicapte die apart moest worden verzorgd of

begeleid. Daardoor ontstonden op meso-niveau aparte voorzieningen voor verstandelijk

gehandicapten die, net als de voorzieningen voor psychiatrische patiënten of

arbeidsongeschikten, tot doel hadden deze groep burgers te disciplineren en/of waar

mogelijk weer in de samenleving in te voegen. Onder invloed van het mensbeeld van de

verstandelijk gehandicapte als een ongeneeslijk zieke en de gezinsideologie werden

verstandelijk gehandicapten vanaf de jaren vijftig opgenomen in aparte instituten. Daar

vormden zij geen last voor de samenleving en probeerde men hen te disciplineren.

Vervolgens leidden andersoortige zorgvragen van ouders in de jaren zeventig tot een grotere

verscheidenheid aan voorzieningen en daarmee tot een verdergaande differentiatie tot een

complex voorzieningenstelsel dat geen interne samenhang meer vertoonde.

Deze korte samenvatting van het ontstaan van het subsysteem gehandicaptenzorg liet al

zien dat het systeem niet geïsoleerd was van de omgeving. Het was een open systeem dat

het resultaat was van vele omgevingsinvloeden. Het bleef onderdeel uitmaken van het

systeem gezondheidszorg via allerlei dwarsverbanden, zoals wetten, overheidsinstanties en

het overheidsbeleid voor de zorgsector. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en het

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg oefenden bijvoorbeeld vele jaren een grote

invloed uit op de sector. De brede trends van het overheidsbeleid in de zorgsector waren

steeds terug te vinden in het verstandelijk gehandicaptensysteem, vanaf de

staatsonthouding in de jaren zestig, via de planningsgedachte in de jaren zeventig tot en met

het terugtreden van de overheid in de jaren negentig. Ook de invloed van de bredere

maatschappelijke omgeving was constant merkbaar in de afgelopen decennia. De

gezinsideologie van de jaren vijftig stimuleerde de vroege uithuisplaatsing van verstandelijk

gehandicapte kinderen omdat zij de evenwichtige ontwikkeling van het gezin zouden kunnen

verstoren. De verzuiling in de Nederlandse samenleving zorgde ervoor dat ook het

gehandicaptensysteem op levensbeschouwelijke grondslag werd opgezet.
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De economische groei van de jaren zestig maakte de vestiging mogelijk van de

verzorgingsstaat, waarin ook voor de verbetering van de bestaanskwaliteit van niet-

productieve burgers middelen beschikbaar konden worden gesteld. De toenemende

medezeggenschap van ouders in de jaren zeventig paste in de democratiseringsbewegingen

in die jaren. De apathie in en verstarring van het systeem van de jaren tachtig hoorden bij

een tijd waarin bezuinigingen en het terugbrengen van het overheidstekort de politieke

prioriteiten waren.

In de jaren tachtig raakte het systeem gehandicaptenzorg door de interne dynamiek, de

uitbreiding en verfijning van voorzieningen, het toenemen van wet- en regelgeving en de

komst van steeds meer spelers verstrikt in eigen complexiteit. Het was een extern

afgezonderd en intern gedifferentieerd, gefragmenteerd systeem dat moeilijk stuurbaar was

en weinig vernieuwingen kende. Vervolgens waren het ook in de jaren negentig hoofdzakelijk

externe ontwikkelingen die beweging in het verstarde systeem brachten. Vooral de

emancipatie van de verstandelijk gehandicapte en zijn ouders en het beleid van de overheid,

gericht op meer samenhang en kostenbeheersing, leidden tot een zekere flexibilisering van

het verstandelijk gehandicaptensysteem. Bovendien oefende de Jolanda Venema-affaire, die

de wantoestanden in sommige inrichtingen liet zien, een schokeffect uit. Er kwam meer

openheid bij de inrichtingen die heel geleidelijk tot deconcentratie overgingen. Het systeem

op zich bleef echter in hoofdlijnen gehandhaafd, vooral als gevolg van het gewicht van een

gespecialiseerde sector met gevestigde belangen en door het uitblijven van daadkrachtig

overheidsbeleid.

8.2.3. De spelers

In de afgelopen decennia traden steeds meer spelers toe die elk hun eigen rol in het

sectorspel van het verstandelijk gehandicaptensysteem opeisten. De wijze waarop deze

spelers hun rol vervulden was afhankelijk van hun eigen visie en belangen alsook van

relevante maatschappelijke ontwikkelingen en langetermijn historische processen als

medicalisering en protoprofessionalisering. Achtereenvolgens wordt de plaats van de

verschillende hoofdrolspelers geschetst.

Mensen met een verstandelijke handicap zelf vervulden tot zeer recent geen belangrijke rol

in het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij waren het lijdend voorwerp waar het

gehele systeem om draaide, maar geen leidende spelers. Zij werden op basis van

discutabele eigenschappen als intelligentie en sociale aanpasbaarheid apart gezet van de

samenleving in speciale voorzieningen en behandeld en begeleid door gespecialiseerde

deskundigen. Zij pasten niet in een samenleving waarin beschaafd sociaal gedrag,

economische productiviteit en het streven naar zelfontplooiing de centrale waarden vormden.

Aangezien zij als ongeneeslijk ziek werden beschouwd, vond men het niet nodig veel

middelen aan hen te besteden.
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In een proces van medicalisering en protoprofessionalisering namen zij zelf steeds meer de

gedragingen over die aan hen werden toegeschreven. Daardoor werd hun zelfbeeld negatief

beïnvloed en werd het hen moeilijk gemaakt zinvolle maatschappelijke rollen te vervullen.

Hun rol werd gereduceerd, aanvankelijk tot die van ‘zieke’ en vanaf de jaren zeventig tot die

van ‘pupil’. Pas vanaf de jaren negentig lieten mensen met een verstandelijke handicap zich

meer gelden en traden zij zelf meer naar buiten, zowel in het gewone onderwijs als in het

arbeidsproces.

Ouders gingen (en gaan) gebukt onder het krijgen van een verstandelijk gehandicapt kind,

zowel omdat het hun verwachtingen teleurstelde als omdat het maatschappelijk oordeel over

verstandelijk gehandicapten negatief was. Verstandelijk gehandicapten werden gezien als

een straf van God of als het gevolg van een onzedelijke levenswandel. Bovendien pasten

verstandelijk gehandicapten niet in het toenemende civiliseringsproces waarin de

gedragsnormen conformistischer werden in een dichter wordend relatienetwerk van mensen

die steeds afhankelijker van elkaar werden. Pas door ontdekkingen over de biologische

oorzaken van een verstandelijke handicap verdween deze negatieve etikettering heel

geleidelijk. Het omgaan met een gehandicapt kind bleef afhankelijk van de individuele

draagkracht van het gezin en van de reactie van de directe omgeving. In de afgelopen

decennia is de positie van de ouders versterkt, eerst dankzij de democratisering in de jaren

zeventig en daarna dankzij het persoonsgebonden budget in de jaren negentig.

Ouders stonden ambivalent in het systeem verstandelijk gehandicaptenzorg. Enerzijds

hadden zij belang bij uitbreiding van het voorzieningenaanbod in allerlei variaties, van

inrichtingen tot en met thuiszorg. Zij hadden behoefte aan de adviezen van bijvoorbeeld

maatschappelijk werkers die hen de weg door het doolhof van het systeem moesten wijzen.

Soms werden zij gevangenen van het systeem, omdat zij gingen denken in termen van het

bestaande voorzieningenaanbod. Steeds meer ontstond een vorm van ‘wetenschappelijk

ouderschap’ dat wil zeggen dat ouders geïncorporeerd werden in het zorgsysteem van de

professionals. Anderzijds hadden ouders kritiek op de deskundigen die met vakjargon hun

onmacht probeerden te verhullen of langs elkaar heen werkten. Ouders en hun verenigingen

waren dan ook de initiatiefnemers voor vernieuwingen in de zorg, zoals gezinsvervangende

tehuizen, thuiszorgprojecten, logeerhuizen en het persoonsgebonden budget.

De stichtingen die zorg verleenden waren onder meer de inrichtingen, gezinsvervangende

tehuizen, dagverblijven en Sociaal Pedagogische Diensten. Zij vormden in de loop van de

jaren zeventig de drie takken van het apartheidssysteem, namelijk de intramurale,

semimurale en extramurale subsectoren. Zij dankten hun ontstaan aan tal van factoren die

elkaar versterkten. Te noemen zijn het mensbeeld van de verstandelijk gehandicapte als een

ongeneeslijk zieke, de gezinsideologie van de jaren vijftig die gezinnen wilde vrijwaren van

de last van een gehandicapt kind en de wens van ouders om andere voorzieningen.
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Bovendien was er de aanzuigende werking van het systeem zelf dat steeds meer

professionals inzette en voorzieningen ontwikkelde waaraan ouders van verstandelijk

gehandicapte kinderen behoefte hadden of kregen. Op deze wijze bouwde het subsysteem

verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer gespecialiseerde deskundigheid op.

Aangezien de algemene gezondheidszorg zich nauwelijks bezighield met verstandelijk

gehandicapten werden ouders en hun kinderen daarom steeds meer afhankelijk van het

subsysteem.

De stichtingen beconcurreerden elkaar, richtten eigen koepelorganisaties op, zetten eigen

opleidingen op en bekeken elkaar veelal argwanend. Door die onderlinge verdeeldheid

vormde het voorzieningenaanbod voor verstandelijk gehandicapten en hun ouders een

ondoorzichtige en complexe ‘lappendeken’. Pas vanaf de jaren tachtig werd er meer

transmuraal samengewerkt, dat wil zeggen dat samenwerking dwars door de gevestigde

traditionele sectoren heen plaatsvond. De volgende stap, naar transcategoriale

samenwerking met andere zorgsectoren, zoals de psychiatrie of ouderenzorg, werd

mondjesmaat in de jaren negentig gezet. Behalve de voorzieningen op het gebied van

wonen waren er ook op de levensterreinen van onderwijs en arbeid gespecialiseerde

apartheidsvoorzieningen, namelijk het buitengewoon onderwijs en de sociale werkplaatsen.

Veel verstandelijk gehandicapten verbleven hun gehele leven in dergelijke voorzieningen en

leidden een ‘leven in apartheid’. De inrichtingen waren op woongebied de dominante spelers

van het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij ontwikkelden zich van

opbergplaatsen voor disciplinering in de jaren vijftig, via centra voor onderzoek en observatie

in de jaren zestig tot leefgemeenschappen in de jaren zeventig en tachtig.

De deskundigen – professionals en wetenschappers – speelden een centrale rol in de

definiëring van burgers tot ‘mensen met een verstandelijke handicap’. Deze definiëring en

daarop volgende classificaties vonden vooral plaats op basis van intelligentietesten en

opvattingen over sociale redzaamheid. De testen leidden ertoe dat mensen als het ware een

toegangsbiljet kregen tot het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg. De testen

bepaalden namelijk wie er wel of niet van de voorzieningen van het systeem gebruik zou

mogen maken. In dit proces van medicalisering beschikten de deskundigen dus over de

‘definitiemacht’: de macht om mensen in te delen en vervolgens middelen toe te delen.

Aanvankelijk waren het de medici en later de maatschappelijk werkers van de Sociaal

Pedagogische Diensten die een belangrijke rol speelden in dit indiceringproces.

De professionalisering van de gehandicaptenzorg vond plaats op zowel wetenschappelijk

gebied als op het gebied van de verschillende beroepsgroepen. Op wetenschappelijk gebied

leidde de verdergaande specialisatie van verschillende disciplines tot inhoudelijke

verdieping, maar er kwam geen goede wetenschappelijke infrastructuur tot stand.
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Door de gebrekkige wederzijdse aansluiting van de verschillende disciplines deden deze

eenzijdige benaderingen onrecht aan de bio-psycho-sociale eenheid die elk mens, en dus

ook de mens met een verstandelijk handicap, is. Bovendien leidde de verwaarlozing van de

omgeving tot een individualisering en depolitisering van de problemen waarmee verstandelijk

gehandicapten en hun gezinnen te maken hadden. Als gevolg van deze individualistische

benadering werden vanuit het systeem nauwelijks pogingen gedaan de omringende wereld

te beïnvloeden. De nadruk viel op het aanpassen, begeleiden en ondersteunen van de

individuele verstandelijk gehandicapte en zijn gezin. De verschillende wetenschappelijke

modellen – medisch model, ontwikkelingsmodel, leef- en relatiemodel en

ondersteuningsmodel – boden alternatieve visies op de zorgverlening aan verstandelijk

gehandicapten. Zij stimuleerden daarmee de discussie over wat goede zorg inhield. De

directe relevantie voor de praktijk van deze modellen en van de verschillende behandel- en

begeleidingswijzen was soms echter beperkt.

De deskundigen (medici, gedragswetenschappers, therapeuten, woonbegeleiders) vormden

gezamenlijk het ‘deskundigheidsregime’ dat zich als doel stelde verstandelijk gehandicapten

en hun gezinnen te ondersteunen en te begeleiden. De professionalisering vond in de jaren

zestig aanvankelijk plaats in de inrichtingen waar vele nieuwe typen professionals werden

aangetrokken. In de jaren zeventig en tachtig werd ook het gezin steeds meer het

aangrijpingspunt van interventie door professionals, via onder meer praktisch pedagogische

thuiszorg en integrale vroeghulp. De beroepsgroepen professionaliseerden in verschillende

mate, de medici het eerst, de gedragswetenschappers in de jaren zestig en zeventig en de

woonbegeleiders slechts heel geleidelijk in al die decennia. Tussen deze beroepsgroepen

heerste vaak onbegrip en competentiestrijd, waarbij bijvoorbeeld de woonbegeleiders weinig

nut zagen in de algemene adviezen van de gedragswetenschappers. Aangezien de grenzen

tussen die verschillende beroepsgroepen zo star waren, bleef het rendement van de

beschikbare deskundigheid laag.

De overheid volgde in hoofdlijnen de maatschappelijke ontwikkelingen zoals die leidden tot

het ontstaan van het systeem verstandelijk gehandicaptenzorg. Het overheidsoptreden was

zowel codificerend als modificerend. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1968) was

bijvoorbeeld enerzijds een uitvloeisel van de opkomst van de verzorgingsstaat, waarin aan

achtergestelde groepen middelen beschikbaar werden gesteld voor een beter leven.

Anderzijds stuurde deze aanbod- en voorzieningengerichte wet de ontwikkeling van de zorg

aan verstandelijk gehandicapten in de richting van een apart voorzieningenstelsel in hoge

mate. Het handelen van de overheid in het gehandicaptensysteem werd in hoofdzaak

bepaald door ontwikkelingen in de omgeving, zoals de economische conjunctuur, de

structuur van de samenleving en de corporatistische bestuurstraditie, maar ook door de

eigen organisatie. De overheid kon pas extra middelen ter beschikking stellen toen de

economische welvaart van de jaren zestig en zeventig dat toeliet.
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In tijden van (relatieve) economische neergang, zoals in de jaren vijftig of tachtig, lag de

prioriteit meer op andere doelen in het overheidsbeleid, zoals het terugbrengen van het

overheidstekort en het vergroten van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. De

verzuiling in Nederland beïnvloedde aanvankelijk sterk het overheidsbeleid in de

gehandicaptenzorg, omdat het tot terughoudend optreden leidde en de maatschappelijke

bewegingen vrij spel liet. De verkokering van de overheidsorganisatie en de concurrentie

tussen verschillende departementen bemoeilijkte het voeren van een eenduidig beleid,

gericht op het realiseren van duidelijke doelen. In de corporatistische Nederlandse

bestuurstraditie was de overheid niet de allesbepalende speler, maar één van de spelers in

het ondoorzichtig geheel van koepels, advies- en uitvoeringsorganisaties en ambtelijke

instanties (de ‘ijzeren ring’).

Pas in de jaren tachtig werd deze traditie aangetast. Als gevolg van de economische crisis

wilde de overheid duidelijke prioriteiten stellen en doorvoeren tegen de gevestigde belangen

en de adviesorganen in. In de verstandelijk gehandicaptenzorg bleef de overheid een

gematigd beleid voeren, in theorie gericht op afbouw van de inrichtingen, in de praktijk met

veel compromissen en zonder de gevestigde belangen te sterk aan te vallen. Krachtig

overheidsoptreden werd ook verhinderd doordat de overheid niet één speler was, maar was

samengesteld uit vele verschillende spelers, met alle hun eigen invalshoeken en belangen.

Vooral de competentiestrijd tussen de ministeries van Volksgezondheid en CRM oefende tot

ver in de jaren tachtig grote invloed uit op de ontwikkelingen in het gehandicaptensysteem en

verhinderde een integraal beleid.

8.2.4. Het spel

Als gevolg van de externe afzondering en de interne dynamiek en differentiatie ontstond een

apart en complex apartheidssysteem verstandelijk gehandicaptenzorg. Men kan ook spreken

van een ‘interorganisationeel veld’: een groep organisaties die behoren tot een bepaalde

bedrijfstak. In dat complexe veld werden ingewikkelde spelen gespeeld tussen de

genoemde, en vele andere, spelers. De inzet van het spel was inkomen, macht, invloed,

status, werkgelegenheid. Op basis van de eigen belangen en visies deden de spelers zetten

om hun doelen te realiseren, soms samen met andere spelers, vaak ook in onderlinge

competentiestrijd om de beschikbare middelen. De spelen werden niet in een geïsoleerd

systeem gehandicaptenzorg gespeeld, integendeel de invloed van allerlei ontwikkelingen op

politiek, economisch en cultureel gebied was groot. De meeste spelers speelden ook in

andere arena’s en spelers uit andere sectoren of het overkoepelende politieke systeem

oefenden soms grote invloed uit op de ontwikkelingen in het gehandicaptensysteem.

Bijvoorbeeld in de jaren tachtig was het bezuinigingsbeleid van het ministerie van Financiën

sterk bepalend voor de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. De bezuinigingen leidden

namelijk tot stilstand in de vernieuwingen en tot verstarring van het systeem.
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In de beginjaren van het systeem waren er nauwelijks spelregels en daarom konden

individuele spelers relatief veel invloed uitoefenen, zoals pioniers als Dondorp of Nollen of

inspecteurs. Naarmate het aantal spelregels als gevolg van wet- en regelgeving toenam,

alsook het aantal spelers, nam de bewegingsvrijheid voor individuen, maar ook voor

afzonderlijke organisaties, sterk af. In de jaren tachtig was het systeem dermate complex

geworden dat het vermogen om plannen te blokkeren (hindermacht) van betrokkenen groter

was geworden dan het vermogen om initiatieven te realiseren. De Wet van de Bestuurlijke

Drukte liet zich toen nadrukkelijk gelden: naarmate het aantal regels toenam, nam de

effectiviteit ervan af. In de jaren negentig probeerde de overheid het systeem flexibeler te

maken door substitutiemaatregelen af te kondigen, het persoonsgebonden budget in te

voeren en zorgvernieuwingsfondsen in te stellen.

Het verstandelijk gehandicaptensysteem kreeg vorm onder invloed van maatschappelijke

ontwikkelingen en was concreet de uitkomst van strijd en samenwerking tussen

verschillende spelers, zoals directeuren van inrichtingen, ambtenaren, politici, medewerkers,

wetenschappers, ouders en de mens met een verstandelijk handicap zelf. De onderlinge

krachtsverhoudingen tussen deze spelers werden bepaald door de status van de

beroepsgroep, de macht van de instelling, relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de

positie in het krachtenveld. In veel gevallen was de zogenaamde ‘vinkentouwtheorie’ van

toepassing: een groep ontleent haar machtspositie in een organisatie aan het vermogen om

ten aanzien van kernproblemen van de organisatie succesvolle oplossingen te kunnen

aanbieden. Bijvoorbeeld bij de directeuren van de inrichtingen verschoof het type leider van

de medicus in de jaren zestig via de gedragswetenschapper in de jaren zeventig naar de

manager (jurist, econoom, bedrijfskundige) in de jaren tachtig en negentig. Deze

opeenvolging van leiderschapstypen was het gevolg van de sterkere nadruk op

achtereenvolgens het ontwikkelingsmodel en het belang van efficiency en

kostenbesparingen. Ook in de spelverhoudingen tussen de beroepsgroepen verschoof de

nadruk van de medicus naar de psycholoog en, vooral, de orthopedagoog, die immers beter

paste in het ontwikkelingsmodel waarin het ging om het begeleiden van de verstandelijk

gehandicapte in zijn ontplooiing. Toen de verstandelijk gehandicapte in de jaren negentig

meer als gewoon burger werd gezien, kwam de nadruk te liggen op begeleiding in het

gewone leven en nam de relatieve machtspositie van de woonbegeleiders toe. De

gedragswetenschappers dienden nadrukkelijker het belang van hun kennis en interventies

aan te tonen en werden vooral geraadpleegd als het om specialistische vragen ging.

In grote lijnen bleven de inrichtingen (leefgemeenschappen, zorgcentra) de dominante

spelers in het spel dat in het systeem gehandicaptenzorg werd gespeeld. Zij verzorgden de

meeste gehandicapten, naar hen ging het meeste geld toe en zij hadden krachtige

koepelorganisaties. De ouders namen initiatieven in de jaren zestig en zeventig om meer

kleinschalige voorzieningen op te zetten en zij pleitten voor meer thuiszorg.
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Hun grootste invloed bereikten zij eind jaren tachtig toen hun visie op verstandelijk

gehandicapten als ‘mensen met mogelijkheden’ de boventoon ging voeren. De overheid liet

de maatschappelijke partijen lange tijd het initiatief maar ging in de jaren zeventig en tachtig

maatregelen nemen om tot meer samenhang en tot kostenbesparingen te komen. Pas begin

jaren negentig nam zij echter ingrijpender maatregelen. Het corporatistische stelsel, dat

zolang vernieuwingen had tegengehouden, werd aangetast onder de noemer van het

primaat van de politiek. De fundamenten van het systeem tastte de overheid echter ook in

die jaren niet aan. De krachtsverhoudingen waren dusdanig dat zij niet de structuur van het

systeem zelf probeerde te veranderen. Via vernieuwingsmaatregelen aan de rand van het

systeem (persoonsgebonden budget, flexibiliseringsmaatregelen) probeerde zij geleidelijk

aan een beweging naar meer fundamentele veranderingen op gang te brengen.

8.3. Discussie

8.3.1. Zorgvormen en levensvisies

Hoe werd en wordt de ontwikkeling van dit aparte gehandicaptensysteem eigenlijk

beoordeeld? In de discussie over verleden, heden en toekomst van het

gehandicaptensysteem zijn er twee uiterste opvattingen, met allerlei nuances daartussenin.

Aan de ene kant wordt het Nederlandse verstandelijk gehandicaptensysteem gewaardeerd

omdat het heeft geleid tot een hoogwaardige kwaliteit van professionele zorg aan mensen

met een verstandelijke handicap. De Nederlandse samenleving en overheid stellen

verhoudingsgewijs veel middelen beschikbaar, een minimum bestaansniveau voor mensen

met een verstandelijke handicap is gegarandeerd en er zijn speciale voorzieningen waar

zorgzaam en liefdevol met hen wordt omgegaan. Aan de andere kant wordt gesteld dat het

Nederlandse gehandicaptensysteem verouderd, bevoogdend en achterhaald is. In deze visie

staat de gedachte centraal dat het gehandicaptensysteem heeft geleid tot een ‘leven in

apartheidsvoorzieningen’ voor een aantal burgers die op tamelijk subjectieve gronden als

‘verstandelijk gehandicapt’ werden geclassificeerd. Door die discriminerende etikettering en

de totstandkoming van aparte voorzieningen werd hen het recht ontzegd om te participeren

in de samenleving. De strijd tussen beide visies concentreert zich op de zin van het

voortbestaan van de categoriale voorziening bij uitstek, de inrichting (zie 8.3.2.).

In de literatuur wordt soms een (te) snelle opeenvolging van verschillende beleidsvisies

geconstateerd. Er wordt dan gepleit voor het naast elkaar laten voortbestaan van de

verschillende zorgvisies en zorgvormen waartoe ze leidden. Tonkens en Weijers

bijvoorbeeld zijn voorstanders van een open discussie over de verschillende concepten,

namelijk autonomie/zelfbeschikking, solidariteit en zelfrealisatie.(1) Zij merken op dat er een

verarming van het publieke debat over verschillende visies plaatsvindt, omdat het concept

van autonomie het enige politiekcorrecte model is.
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Motieven voor een bredere discussie zijn de snelle opeenvolging van beleidsmodes en het

feit dat men de keuzevrijheid van de ouders wil vergroten. Anderen vinden dat de kwaliteit

van de zorgrelatie centraal staat en niet de organisatie van de zorgvorm. Ook worden de

beschutting en de bescherming gewaardeerd die de categoriale voorzieningen bieden

(hoewel dat relatief is gelet op het feit dat op duizenden bewoners van inrichtingen periodiek

dwangmaatregelen worden toegepast). Soms wordt gesteld dat het leven in de samenleving

gevaarlijk is en onmogelijke eisen stelt aan mensen met een verstandelijke handicap. Ten

slotte zou een eenzijdige cliëntbenadering onrecht doen aan de zorgzaamheid die

onontbeerlijk is voor de kwaliteit van bestaan van veel mensen met een (ernstige) handicap.

Uiteindelijk lijkt, naast het eigenbelang van degenen die in de sector hun werk hebben en

inkomen verdienen, een verschil in mensvisie ten grondslag te liggen aan de opvattingen

over goede zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Is het doel van zorg

het bieden van een afgeschermde en veilige leefwereld of het creëren van voorwaarden

waaronder een mens zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen en de wereld kan ontdekken?

Wordt een groter belang toegekend aan veiligheid, bescherming en een gezellig leven of

wordt de maximale ontwikkeling van talenten als centraal doel gesteld? Het is geen

principiële tegenstelling, maar een verschil in prioriteiten die echter wel tot andere keuzen

leidt. Als men voor de eerste visie kiest, kent men de meeste waarde toe aan veiligheid en

bescherming in een afgezonderde gemeenschap. Als men voor de tweede visie kiest, staat

de maximale ontplooiing van potentiële vermogens in de samenleving centraal. Het lijkt erop

dat de meeste werkers in het verstandelijk gehandicaptensysteem kiezen voor de eerste

variant, terwijl de samenleving en jongere ouders de voorkeur geven aan de tweede visie.

Het systeem op zich vervult vaak een conservatieve rol, maar er zijn ook veel

zorgaanbieders die via scheiden van wonen en zorg en met behulp van persoonsgebonden

budgetten ouders ondersteunen bij het opzetten van zo gewoon mogelijke huishoudens. Het

brandpunt in de discussie over de beoordeling van de Nederlandse gehandicaptenzorg is de

toekomst van de inrichting.

8.3.2. De wonderbaarlijke continuïteit van de inrichtingen

Nederland wordt door het buitenland beschouwd als een ‘achterlijk’ land als het gaat om

vernieuwing in de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. In het algemeen

haalde Nederland relatief laat ideeën uit het buitenland die vertraagd en met veel

aanpassingen werden ingevoerd. De belangrijkste afwijking van Nederland ten opzichte van

andere westerse landen is de wonderbaarlijke continuïteit van de inrichtingen. Terwijl andere

landen vanaf de jaren tachtig in snel tempo inrichtingen sloten en verstandelijk

gehandicapten in de samenleving opnamen, nam in Nederland zelfs in de jaren negentig het

aantal inrichtingsplaatsen nog toe. Het is dan ook geen wonder dat Nederlanders in die jaren

wat gegeneerd op internationale congressen rondliepen.(2)
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Nederland werd beschouwd als een onderontwikkeld gebied dat duidelijk achterliep wat

betreft de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Deze intrigerende

Nederlandse afwijking van de algemene tendens in de westerse wereld heeft te maken met

de macht en tradities van het gevestigde systeem, financiële motieven, de Nederlandse

besluitvormingstraditie en de organisatie van de Nederlandse overheid.(3)

In de eerste plaats was er de macht van de gevestigde belangen in het subsysteem

gehandicaptenzorg. De inrichtingen verzetten zich met hand en tand tegen sluiting en

verdedigden via de lobby van hun koepels met tal van argumenten hun belangen. Het

schrikbeeld van vereenzamende zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapten werd

opgeroepen, de hardheid van de samenleving werd benadrukt en de ‘omgekeerde integratie’

werd gebruikt als overlevingsstrategie. Bij dit verzet konden de inrichtingen gebruik maken

van de onwil van sommige ouders om hun kind te laten wonen in de samenleving en van de

weerstand bij groepen medewerkers. In de jaren negentig ontstond een Vereniging van

Verontruste Ouders uit inrichtingen die zich keerde tegen het deconcentratiebeleid van de

overheid. Deze ouders gaven er de voorkeur aan dat hun kinderen wegens de veiligheid en

de sociale contacten in de inrichting bleven wonen. Medewerkers, bijvoorbeeld van de

vernieuwende instelling Arduin, verzetten zich tegen de aantasting van de status van het

beroep verpleegkundige en vreesden ook anderszins een nadelige verandering van hun

rol.(4) In de tweede plaats waren er in Nederland minder dringende inhoudelijke en financiële

redenen om tot sluiting over te gaan. Nederland kende een traditie van relatief goede en

professionele zorg. De kwaliteit van de zorg in de inrichtingen was lange tijd goed in

verhouding tot de wantoestanden in inrichtingen in Engeland en de Verenigde Staten.

Sluiting van die instellingen was om humanitaire redenen gewenst, maar bracht ook weinig

financiële gevolgen met zich mee. In Nederland zou sluiting van nog lang niet afgeschreven

instellingen echter leiden tot een enorme kapitaalvernietiging. Mede om die reden voerde de

overheid geen daadkrachtig beleid gericht op sluiting van de inrichtingen.(5)

In de derde plaats was het beleid en de organisatie van de overheid niet toegesneden op

een integraal en doelgericht beleid voor mensen met een handicap. Het overheidsbeleid voor

mensen met een verstandelijke handicap was over verschillende departementen verdeeld.

Er was zelfs decennialang een heftige concurrentiestrijd tussen de departementen van CRM

en Volksgezondheid. Paragouvernementele organen als het College voor

Ziekenhuisvoorzieningen, de Ziekenfondsraad en het Centraal Orgaan Tarieven

Gezondheidszorg dachten in termen van aanbod en planning en behartigden hun eigen

belangen door gedetailleerde regels uit te vaardigen die het bestaande systeem versterkten.

In de vierde plaats paste een radicaal vernieuwingsbeleid niet in de Nederlandse

besluitvormingstraditie die gericht was op consensus, geleidelijke veranderingen en het

voorkomen van maatschappelijke twisten met machtige maatschappelijke groepen.
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Nederland is in veel opzichten een conservatief land waar geen ingrijpende veranderingen

worden doorgevoerd maar waar alles zoveel mogelijk in de compromissfeer wordt geregeld

en bedisseld. Deze traditie leidde tot een verzorgingsstaat die een ongekende kwaliteit van

zorg bood aan vrijwel alle burgers, maar tevens, zoals voor verstandelijk gehandicapten, tot

een paternalistisch zorgsysteem. Een integraal, radicaal, op individuele rechten gebaseerd

beleid gericht op individuele ontplooiing en vermaatschappelijking is te veel gevraagd van de

Nederlandse politiek. De meeste politici, als zij al belangstelling hadden voor de verstandelijk

gehandicaptenzorg, waren vooral geïnteresseerd in het terugdringen van de wachtlijst en

veel minder in structurele aanpassing van het gehele subsysteem.

Als er al sprake is van (door de overheid afgedwongen) deconcentratie gebeurde dat veelal,

zo blijkt uit het promotieonderzoek van Overkamp (6), op zo’n manier dat de

inrichtingscultuur gehandhaafd bleef. Integratie in de samenleving was daardoor op

voorhand tot mislukken gedoemd. Er ontstonden mini-instituutjes waar dezelfde soort zorg

werd verleend als in de grootschalige moederinstelling. Het gevolg is dat anno 2000 nog

steeds meer dan 30.000 verstandelijk gehandicapten verblijven in inrichtingen waar zij

slechts een zeer beperkte mate van keuzevrijheid genieten en nauwelijks invloed hebben op

hun eigen leefsituatie.(7) Vaak hebben zij, in het bijzonder de ernstig meervoudig

gehandicapte bewoners, onvoldoende dagbesteding, zodat zij hun leven in ledigheid slijten.

Van persoonlijke ontwikkeling of van een groter geluksbeleven, hoe beperkt ook, is dan geen

sprake. Medewerkers besteden een slechts zeer beperkt gedeelte van hun tijd direct aan

(ontwikkeling van) de bewoner.(8) Veel van hun tijd gaat op aan administratieve

werkzaamheden, zoals het invullen van zorgplannen. In sommige inrichtingen worden

gedragsmoeilijke bewoners nog steeds vastgebonden en geïsoleerd.

8.4. Vooruitblik

8.4.1. Externe ontwikkelingen

De totstandkoming van een apart systeem verstandelijk gehandicaptenzorg werd voor een

zeer groot deel bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen. De vraag is welke

ontwikkelingen op economisch, cultureel en politiek gebied in de komende jaren van invloed

zullen zijn op zowel de positie van de mens met een verstandelijke handicap als op de

ontwikkeling van het subsysteem.

Op cultureel gebied is de dominante trend die van de individualisering, het feit dat mensen

steeds meer de regie over hun eigen leven voeren en hun eigen keuzen maken.(9) De

individualisering heeft bijgedragen aan het uiteenvallen van de verzuilde maatschappelijke

systemen in Nederland, onder andere op het gebied van de politiek en de gezondheidszorg,

en heeft geleid tot het wegvallen van traditionele samenlevingsverbanden en

zingevingskaders.
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De individualisering kreeg vanaf de jaren negentig vorm in het mensbeeld van de ‘burger’.

Dat is de geëmancipeerde mens die verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, zich als

juridisch subject doet gelden in de samenleving en die veelal op contractuele basis met

anderen omgaat. In de gehandicaptenzorg droeg de individualisering bij aan het centraal

stellen van de hulpvraag van de cliënt en daarmee aan het wegvallen van de grenzen tussen

de verschillende zorgsectoren. Het voorgesorteerde, categoriale aanbod voldeed niet meer

aan de gedifferentieerde hulpvraag van de cliënt. In het overheidsbeleid leidden deze

ontwikkelingen tot pogingen om een omslag tot stand te brengen naar vraaggestuurde zorg.

Dit gebeurde via de flexibilisering van wet- en regelgeving en de invoering van vormen van

persoonsgebonden financiering, zoals het persoonsgebonden budget en het ‘rugzakje’ in het

onderwijs. Het lijkt erop dat deze trend van individualisering en de daarbij behorende

gevolgen zich zullen voortzetten.

Op economisch gebied heeft de groei allerlei consequenties voor het leven van mensen met

een verstandelijke handicap. De voortdurende economische groei maakt het mogelijk dat

steeds meer middelen beschikbaar komen om verstandelijk gehandicapten een fatsoenlijk

leven te bieden. De economische voorspoed betekent zelfs dat het systeem van

aanbodplanning ter discussie staat en dat de wachtlijsten kunnen verdwijnen, met alle

consequenties van dien voor het apartheidsysteem. Immers, het verdwijnen van wachtlijsten

versterkt de positie van de zorgvrager omdat het hem meer keuzemogelijkheden biedt en de

zorgaanbieders dwingt tot meer onderlinge concurrentie. Als de wachtlijsten echter worden

opgeheven door uitbreiding van de bestaande voorzieningen, dan verandert er niets aan het

systeem verstandelijk gehandicaptenzorg. Verder versterkt de behoefte aan arbeidskrachten

de positie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt, waarmee hun mogelijkheden

tot maatschappelijke integratie groter worden. De steeds ingewikkelder samenleving en

toenemende productiedruk kunnen er echter ook toe leiden dat verstandelijk gehandicapten,

net als de honderdduizenden die in de WAO terecht zijn gekomen, buiten de samenleving

vallen omdat zij niet aan de toenemende eisen kunnen voldoen. Als de economische

conjunctuur daarentegen omslaat, kunnen mensen met een handicap, zo leert de recente

geschiedenis, wederom apart worden gezet of opgeborgen of kunnen zelfs eugenetische

maatregelen worden getroffen.

De snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen kan leiden tot een samenleving waarin

voor de minder begaafden minder ruimte is. In het huidige productiestelsel richten bedrijven

zich op een zo groot mogelijke winst en komen zij steeds sneller met nieuwe producten in

een samenleving die minder samenhang krijgt en steeds meer uit netwerken en fragmenten

bestaat. Dit productiestelsel en deze samenleving vragen om een mens die zeer flexibel is,

zich voortdurend aanpast en bereid is tot voortdurende samenwerking met andere mensen.

De ‘flexibele mens’ verkeert in steeds wisselende omgevingen, ‘netwerkt’ er op los, raakt op

drift en heeft steeds minder verbindingen en samenhang in zijn leven.
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In de vele fragmenten en episodes waaruit zijn leven bestaat, wordt geen levensmotief

gevormd waaraan handelingen hun samenhangende betekenis ontlenen. Het opbouwen van

een consistente levensbiografie met een eigen identiteit en karakter wordt in dergelijke

omstandigheden moeilijk. In zo’n samenleving krijgen de intellectueel en sociaal minder

begaafden het niet gemakkelijk om hun eigen leven doelbewust vorm te geven.(10)

Op politiek gebied is er sprake van een terugtredende overheid die steeds meer taken

delegeert aan de samenleving. De individuele burger wordt meer verantwoordelijk gehouden

voor zijn eigen leven en de heroverweging van taakverdeling tussen staat en maatschappij

heeft er onder meer toe geleid dat zelfstandige bestuursorganen overheidstaken overnemen.

Dit terugtreden had te maken met de economische crisis in de jaren tachtig, die de overheid

dwong tot besparingen, en met de onmacht van de overheid om de individualiserende

samenleving vanaf een centrale plek te bestieren. In de gezondheidszorg leidden deze

ontwikkelingen tot het versterken van het politieke primaat via herordening van het

adviesstelsel, het uitvaardigen van kaderwetgeving en het overdragen van bevoegdheden.

De aanpassing van de adviesstructuur leidde tot aanpassingen van de samenstelling en

bevoegdheden van de paragouvernementele organen (zoals de Ziekenfondsraad) die met

hun gedetailleerde regelgeving in hoge mate hadden bijgedragen aan het vastlopen van de

gezondheidszorg. Het stellen van kaders vond plaats door bijvoorbeeld de Kwaliteitswet

Zorginstellingen die zorgaanbieders verplichtte een kwaliteitssysteem in te stellen voor het

meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bevoegdheden werden overgedragen aan in

het bijzonder de zorgkantoren, die meer mogelijkheden kregen om te onderhandelen met

zorgaanbieders over het zorgaanbod in een regio. Ook de handelingsvrijheid van

zorgaanbieders werd vergroot door substitutieregelingen, de invoering van functiegerichte

omschrijvingen van zorgaanspraken en de flexibilisering van de AWBZ.

In de komende jaren zal het bestaande aanbod- en planningsstelsel nog meer ter discussie

komen te staan. De AWBZ, de WZV en de WTG pasten in een tijd waarin de instituten

centraal stonden en men geloofde in planning van het aanbod en beheersing van de kosten.

Geleidelijk zijn deze wetten hinderpalen geworden op weg naar patiëntvriendelijke en

efficiënte zorgverlening. Met hun vele regels en bureaucratie verhinderen ze instellingen en

verzekeraars flexibel in te spelen op de wensen van de zorgvrager. De AWBZ financiert

voorzieningen in plaats van mondige burgers en prikkelt noch verzekeraars noch

zorgaanbieders tot patiëntgericht handelen. Er wordt daarom gesproken over een

fundamentele herziening van het ziektekostenstelsel waarbij de Ziekenfondswet en de

AWBZ worden samengevoegd. De mogelijkheden van persoonsgebonden budgetten zouden

uitgebreid moeten worden. Ook de invloed van de Europese wet- en regelgeving en de

antikartelwetgeving zal toenemen en het ‘kartelparadijs’ van de Nederlandse

gezondheidszorg ondergraven. De gewoonte van het systeem van de Nederlandse

gezondheidszorg om gevestigde belangengroepen tegen potentiële concurrenten te

beschermen is namelijk strijdig met de eisen van de Europese markt.(11)
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8.4.2. De spelers

De ontwikkelingen van individualisering, terugtredende overheid en economische groei

hebben grote gevolgen voor zowel het verstandelijk gehandicaptensysteem als geheel als

voor de rolvervulling van de individuele spelers in het bijzonder. Aangezien de

ontwikkelingen nog lang niet uitgekristalliseerd zijn, kan hier slechts een inschatting van

waarschijnlijkheden op basis van huidige trends worden gemaakt.

De positie van mensen met een verstandelijke handicap wordt sterker dankzij de

patiëntenwetgeving, persoonsgebonden financieringsvormen en de algehele

vermaatschappelijking van de zorg. Ouders gaan naar de rechter om via een kort geding

recht op zorg voor hun kinderen op te eisen. Jongere ouders weten steeds beter de weg in

het zorgstelsel en zetten zelf, met behulp van het persoonsgebonden budget en in

samenwerking met zorgaanbieders, voorzieningen op. Zij benaderen zelf de politiek en

overheden en werven waar nodig extra middelen om de financiering van de voorziening

mogelijk te maken. Wel bestaat de mogelijkheid dat ouders in de door hen opgezette

initiatieven hun ouderschap zodanig invullen dat de eigen keuzevrijheid van hun kind beperkt

blijft. Mensen met een verstandelijke handicap strijden zelf meer voor hun eigen emancipatie

en richten hun eigen belangenverenigingen op. Als de wachtlijsten sterk verkort, of zelfs

opgeheven worden, heeft de klant veel meer macht naar de aanbieders van zorg toe. Gezien

deze emancipatieprocessen zullen de verhoudingen tussen mensen met een verstandelijke

handicap, ouders en professionals ingrijpend veranderen. Het ‘spel’ zal ingewikkelder

worden en vragen om meer onderlinge afstemming, op basis van gemeenschappelijke

doelen en duidelijke rollen.

In het bijzonder zal de professional dienstbaarder moeten worden aan de mens met een

verstandelijke handicap en zijn ouders. Hij zal meer moeite moeten doen om de waarde en

het belang van zijn professionele inbreng aan te tonen. Tussen de verschillende soorten

professionals veranderen de machtsverhoudingen. De directe medewerkers nemen meer

een centrale plaats in omdat zij de gehandicapte helpen in zijn dagelijks bestaan. De nadruk

komt te liggen op het individuele begeleidings- en zorgcontact waarin elke dag betekenis

wordt toegekend in plaats van dat het zorgsysteem de routine voorschrijft. Medewerkers

krijgen steeds meer als taak het bemiddelen bij het opbouwen van een relatienetwerk voor

en met de verstandelijk gehandicapte en zij voeren het zorgplan uit. Door de krapte op de

arbeidsmarkt en de bredere opleiding wordt de onderhandelingspositie van nieuwe

medewerkers sterker. De vereiste omslag in denken en handelen valt overigens niet alle

medewerkers even gemakkelijk. Het alleen werken is voor veel medewerkers moeilijk en

sommige medewerkers zien de vermaatschappelijking en deprofessionalisering als een

aantasting van het beroep van verpleegkundige.(12)



215

Als gevolg van de nadruk op het gewone leven en de grotere rol van de begeleiders

verandert de rol van de stafleden. De nadruk op gewone zorg vermindert de

vanzelfsprekendheid van therapeutische modellen. Psychologen en orthopedagogen krijgen

een meer adviserende rol en worden alleen dan te hulp geroepen als hun deskundigheid

echt nodig is. Het is nog de vraag hoe de deskundigen op deze veranderende

omstandigheden en verhoudingen zullen reageren. Voorlopig leiden sociaal-psychologische

mechanismen er nog steeds toe dat beginnende orthopedagogen en andere

gedragsdeskundigen snel worden weggemasseerd naar de vergadertafel en naar de

diagnostiek. Als zij ervoor zouden kiezen om met bewoners zelf te werken, zou dat worden

gezien als een aanklacht tegen de collega-gedragswetenschappers die andere dingen

doen.(13) In veel inrichtingen werken de goedbedoelde bedoelingen van de

gedragswetenschappers de afhankelijkheid van de bewoners in de hand.(14)

Orthopedagogen proberen de waarde van hun beroep te vergroten door verdere

professionalisering van de zorgpraktijk. Vanuit de erkenning dat er veel kritische

kanttekeningen te plaatsen zijn bij het werken met handelingsplannen, werd bijvoorbeeld een

informatiseringsprogramma voor de orthopedagogische hulpverlening ontwikkeld.(15)

Naarmate het ondersteuningsmodel doorzet en het belang van sociale contacten toeneemt,

wordt het belang van professionele kennis gerelativeerd en komen sociale eigenschappen

en motivatie meer centraal te staan. Volgens Reinders kan de bijdrage van het sociaal-

cultureel en maatschappelijk werk groter worden. Er zijn immers vooral sociale vaardigheden

nodig bij het ondersteunen van ‘mens-zijn-in-relaties’.(16)

De wetenschappelijke infrastructuur rond verstandelijk gehandicapten lijkt ook in de

komende jaren beperkt en kwetsbaar te blijven. Nederland kent geen structureel

gesubsidieerde onderzoekscentra, geen gespecialiseerde universitaire centra en slechts een

enkele gewone leerstoel met aandacht voor verstandelijke handicaps. Verder zijn er

aanwijzingen dat het aantal bijzondere leerstoelen in de toekomst zal dalen.(17)

De zorgaanbieders zijn geleidelijk bezig zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden

en vertonen meer anticiperend gedrag op voorgenomen overheidsbeleid, zoals deregulering

en (beperkte) marktwerking. Dit gedrag heeft echter vooralsnog meer betrekking op

samenwerking en structuren dan op de zorgverleningsprocessen of vermaatschappelijking

van de zorg. Persoonsgebonden financieringsvormen, functiegerichte omschrijvingen,

scheiden van wonen en zorg en antikartelwetgeving leiden tot toenemende concurrentie, ook

van thuiszorgorganisaties. Zorgaanbieders gaan samenwerkingsverbanden en of fusies aan

met andere organisaties om complete zorgpakketten te kunnen aanbieden. Dit kunnen zowel

transmurale samenwerkingsverbanden (met stichtingen binnen de gehandicaptensector) zijn

als, in mindere mate, transcategoriale verbanden (met stichtingen uit bijvoorbeeld de

bejaardenzorg).
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Een voorbeeld van het toenemen van verbindingen tussen de verschillende sectoren van het

systeem zelf is de groeiende samenwerking tussen kinderdagcentra en ZMLK-scholen.(18)

De fixatie van de huidige generatie managers op structuren heeft wel geleid tot vertraging

van de aanpassing van zorgprocessen aan het ondersteuningsmodel en van de invoering

van nieuwe, flexibele organisatievormen die nodig zijn om te kunnen beantwoorden aan de

dynamiek van vraaggestuurde zorg. Bovendien blijkt de omslag naar meer maatschappelijk

ondernemerschap bij veel directeuren moeizaam plaats te vinden gezien publicaties over

financieel wanbeleid, slechte kwaliteit van zorg en slechte bejegening van bewoners.(19) De

Sociaal Pedagogische Diensten staan ter discussie omdat ze veel minder hoeven te

functioneren als ‘poortwachter’ voor een apartheidssysteem dat aan het uiteenvallen is en

omdat ouders mondiger zijn geworden. Verder leidt de veelheid van taken die zij op zich

hebben genomen (ondersteunen van ouders bij het verduidelijken van de vraag, aanbieden

van zorgfuncties) tot een vermenging van belangen die twijfels oproept over hun objectiviteit.

De overheid streeft in de gehandicaptenzorg naar de ombouw van een aanbodgestuurde

zorg naar een vraaggestuurde zorg. Bij alle ogenschijnlijke ad hoc maatregelen in het beleid

bleven twee lijnen domineren, namelijk het werken aan een gereguleerde marktwerking en

beheersing van de uitgaven.(20) Kernthema’s in het overheidsbeleid zijn het vergroten van

de keuzemogelijkheden voor de zorgvrager, het flexibiliseren van de wet- en regelgeving en

het verbeteren van de doelmatigheid (via zorgzwaartemeting, tariefdifferentiatie en

benchmarking). Via meerjarenafspraken met de sector probeert de overheid de verschillende

partijen meer te betrekken bij het beleid en hen meer verantwoording te laten afleggen over

de besteding van extra beschikbare middelen. Geholpen door de economische voorspoed

wordt het in principe mogelijk de aanbodplanning los te laten en een onbeperkt recht op zorg

te laten gelden. Ook wil men het aanbod- en voorzieningengerichte systeem van de AWBZ,

dat weinig prikkels tot patiëntvriendelijkheid en efficiency bevat, meer flexibel maken. Het

beschikbaar komen van extra middelen kan echter ook bijdragen aan de bestendiging van de

bestaande situatie aangezien alle nadruk valt op het verminderen van de wachtlijsten. Van

radicale afschaffing van het subsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg lijkt voorlopig geen

sprake te zijn. Er is geen wetgeving op komst die inrichtingen oplegt zich op te heffen, het

deconcentratiebeleid is halfslachtig en een maatregel als de reïntegratietegemoetkoming

(een combinatie van persoonlijke financieringsvormen als persoonsgebonden budget,

bijzondere bijstand, Wet Voorzieningen Gehandicapten) is voorlopig niet te verwachten. De

plannings- en financieringswetten blijven nog steeds gehandhaafd en beperken

zorgaanbieders bij het inspelen op de steeds wisselende zorgvragen.

Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg en de opkomst van transcategoriale

samenwerkingsverbanden en organisaties is het de vraag welke plek categoriale

organisaties in de toekomst zullen innemen. De mens met een verstandelijke handicap wordt

immers een volwaardig burger die alleen op bepaalde gebieden ondersteuning krijgt, eerst

van algemene voorzieningen en pas daarna van categoriale voorzieningen.
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In die ontwikkeling staan categoriale beleidsafdelingen of organisaties als de

ouderverenigingen, de directie gehandicaptenbeleid en de VGN ter discussie. De rol van de

ouderverenigingen is bijvoorbeeld aan grondige herziening toe nu het emancipatieproces

van verstandelijk gehandicapten en hun ouders op collectief niveau sterk is ontwikkeld en op

individueel niveau wordt vormgegeven. De koepelorganisatie VGN is al jaren verwikkeld in

interne bureaubeslommeringen. Het kan geen duidelijke koers varen omdat het met

compromissen moet komen om aan de wensen van al haar leden tegemoet te kunnen

komen. Bovendien neemt door de vermaatschappelijking van de zorg, het ontstaan van

grotere stichtingen met eigen bureaus en deskundigen en de discussie over het stelsel van

landelijke overeenkomsten de behoefte aan landelijke koepels af.

De rol van de Inspectie voor de Gezondheid neemt af door de beleidsmatige en

organisatorische chaos bij dit orgaan (21) en door de omslag naar gewoon leven waarmee

de medisch georiënteerde inspectie weinig affiniteit heeft. De rol van de provincie vervaagt

nu het planningssysteem op de helling gaat. De ‘regiovisie’, opgesteld door de provincies in

samenspraak met alle betrokken partijen, lijkt vooral tot doel te hebben de provincie nog een

taak te gunnen op het gebied van de gehandicaptenzorg. Een bindende regionale visie is

strijdig met de keuzevrijheid van de zorgvrager en met de voorgenomen grotere

bewegingsvrijheid voor de instellingen. In de praktijk is de regiovisie vooralsnog een

papieren werkstuk met weinig praktische consequenties. Het belang van de gemeenten voor

de mens met een verstandelijke handicap neemt sterk toe. In de eerste plaats omdat

mensen met een verstandelijke handicap steeds meer als burgers van de plaatselijke

gemeenschap worden erkend. In de tweede plaats omdat de taken en bevoegdheden van de

gemeenten toenemen op beleidsterreinen die voor verstandelijk gehandicapten van belang

zijn (indicatiestelling, bijzondere bijstand, lokaal gezondheidsbeleid).

De rol van de zorgkantoren neemt sterk toe omdat zij verantwoordelijk worden gesteld voor

de uitvoering van de AWBZ. Dit gebeurt via het toezien op kwaliteit van zorg, het zorgen voor

een passend zorgaanbod en het sluiten van contracten met zorginstellingen. Het is de

bedoeling dat zij de regisseursfunctie gaan vervullen in de regionale ordening van de zorg

aan onder meer mensen met een verstandelijke handicap. Naarmate zij meer bevoegdheden

krijgen, zullen zij scherper onderhandelen met zorgaanbieders. Voorwaarden voor een

goede taakvervulling zijn dat zij een financieel belang krijgen bij een goede uitvoering van

de AWBZ en dat zij de kwaliteit van hun medewerkers blijven verhogen.
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Verstandelijk gehandicapten en psychische problemen

De gevolgen van de wisselwerking tussen al die economische, culturele en politieke

maatschappelijke ontwikkelingen en het verstandelijk gehandicaptensysteem zijn goed te

zien bij het vraagstuk van de psychische problematiek bij verstandelijk gehandicapten. Het

blijkt dat tussen de 30 en 50% van de verstandelijk gehandicapten psychische problemen

heeft en dat het ook onder leerlingen van het speciaal onderwijs toeneemt.(22) Dit vraagstuk

van toenemende psychische problematiek neemt overigens in de gehele samenleving toe.

Het aantal cliënten voor de geestelijke gezondheidszorg neemt toe, de RIAGGs zijn

overbelast en de druk om meer middelen voor de geestelijke gezondheidszorg ter

beschikking te stellen wordt groter. Er wordt zelfs gepleit voor een aparte staatssecretaris

geestelijke gezondheidszorg.(23)

De oorzaken van deze toenemende psychische problematiek zijn uiteraard divers. Te

noemen zijn het wegvallen van traditionele zingevingskaders, de steeds hogere eisen van

een op voortdurende productie en consumptie ingestelde samenleving en de problematiek

van allochtone jongeren die tussen twee culturen zitten. Door de individualisering wordt de

verantwoordelijkheid voor de invulling van hun leven bij de mensen zelf neergelegd. Mensen

dienen steeds meer zelf vorm te geven aan hun eigen leven nu vertrouwde routines en

patronen wegvallen. Er ontstaat langzaam het mensbeeld van de ‘flexibele mens’ die in een

samenleving waar traditionele verbindingen worden opgeheven steeds veranderende (werk-

en persoonlijke) relaties aangaat en daardoor moeite heeft een eigen consistente identiteit

op te bouwen. Bovendien schept ook hier het aanbod de vraag. Mensen leren door de vele

publicaties over psychische problemen te denken in termen uit de psychologie en psychiatrie

en hervinden bijvoorbeeld op de divan van de psychiater vergeten herinneringen over hun

jeugd. Door deze protoprofessionalisering wordt de drempel naar de geestelijke

gezondheidszorg verlaagd en wordt psychische problematiek een algemeen aanvaard en

zelfs modieus verschijnsel.

De oorzaken van geestelijke problemen werden vanaf de jaren negentig steeds minder

gezocht in de relatie van de cliënt met zijn omgeving en steeds meer in biologische factoren.

De sociale psychiatrie, die de nadruk legde op de omgevingsfactoren, werd vervangen door

de biopsychiatrie, die stelde dat elke psychiatrische klacht het gevolg is van een verstoorde

chemische huishouding in de hersenen die  kan worden verholpen met medicijnen. De

populariteit van het medisch model lijkt nog meer toe te nemen door de hernieuwde

belangstelling voor genetische verklaringen van het menselijk gedrag. Het menselijk genoom

(de genen van het menselijk DNA) is inmiddels in kaart gebracht. De oplossing voor

depressies wordt weer gezocht in medicijnen die inwerken op DNA-structuren en, op termijn,

in manipulatie van de genen. Naarmate de gentechnologie zich ontwikkelt kan de mens met

biotechnische middelen vervolmaakt worden.



219

De idee doemt op van de ‘maakbare mens’ die door biologisch onderzoek en gentechnologie

kan worden omgevormd tot een ideale mens zonder lichamelijke of geestelijke gebreken.(24)

Deze ontwikkelingen, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn, hebben uiteraard ook

gevolgen voor de psychische problematiek waarmee verstandelijk gehandicapten te maken

hebben. Te noemen zijn het bevorderen van moeilijk gedrag door het subsysteem

verstandelijk gehandicaptenzorg zelf, de ‘debiliserende’ werking van de maatschappij en de

nadruk op biologische verklaringen van menselijk gedrag.

In de eerste plaats zal moeilijk gedrag bij verstandelijk gehandicapten blijven bestaan zolang

het aparte, categoriale zorgsysteem verstandelijk gehandicaptenzorg gehandhaafd blijft. De

werking van het subsysteem heeft immers de gedragsproblematiek van veel verstandelijk

gehandicapten erger gemaakt. De bestempeling tot ‘verstandelijk gehandicapte’ leidt tot het

internaliseren van gedragspatronen die bij dit etiket passen. Verder spreken de geschiedenis

van de vele Jolanda Venema’s in de inrichtingen boekdelen over de mate waarin de cultuur

van inrichtingen gedragsmoeilijk gedrag versterkt. Ten slotte heeft de verzelfstandiging van

de gehandicaptenzorg van de psychiatrie tot een aparte zorgsector ertoe geleid dat er geen

deskundigheid op het gebied van psychische problematiek bij verstandelijk gehandicapten is

opgebouwd.(25) Toen de agogen en pedagogen in de jaren zeventig de dominantie

verwierven, wilden zij afstand nemen van het verfoeide medisch model en verdween deze

deskundigheid uit de gehandicaptenzorg. Instellingen uit de gehandicaptenzorg dachten er

niet aan, om de zelfstandigheid van de eigen sector te benadrukken, de deskundigheid van

psychiaters in te schakelen. Omgekeerd dachten psychiaters dat verstandelijk

gehandicapten geen psychische problemen hadden en dus voor hen niet interessant waren.

Het gevolg van deze categoriale scheiding tussen twee zorgsectoren was dat er noch in de

psychiatrie noch in de gehandicaptenzorg voldoende kennis was over de psychische

problematiek bij verstandelijk gehandicapten. Pas vanaf het midden van de jaren tachtig

kwam men tot het inzicht dat ook mensen met een verstandelijke handicap psychische

problemen kunnen hebben. De eerste die daarvoor systematisch aandacht vroeg, in zijn

proefschrift, was prof.dr. A. Došen, die in de jaren negentig bijzonder hoogleraar werd vanuit

de SWIHC.(26)

In de tweede plaats leidt de hernieuwde nadruk op biologische verklaringen van menselijk

gedrag ook in de benadering van mensen met een verstandelijke handicap tot een herleving

van het medisch model.(27) In het kader van het Humane Genomenproject is de DNA-

volgorde van chromosoom 21 ontdekt, waarmee meer inzicht is ontstaan in het syndroom

van Down. De vraag is hoe wetenschappelijke ontdekkingen worden gebruikt. Vanuit

opvattingen over de maakbaarheid van de mens zal meer nadruk worden gelegd op

prenatale diagnostiek en abortus om te voorkomen dat ‘mismaakte’ (waaronder verstandelijk

gehandicapte) kinderen worden geboren.
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De cultuurfilosoof dr. C.W. Rietdijk stelde eind jaren negentig bijvoorbeeld het volgende: ‘Het

zou totaal onredelijk en immoreel zijn als er minder ruimte zou komen voor hoogstaande

mensen, omdat er wat ruimte voor mongooltjes nodig is’.(28) Hij bepleitte daarom het

gebruik van abortus en euthanasie om de menselijke soort te verbeteren. Moeilijk gedrag

kan weer worden gezien als een hersenafwijking die met medicijnen bestreden moet worden

en waarbij de invloed van de omgeving wordt verwaarloosd. Het enthousiasme over de

biologische benadering kan leiden tot aanpassing van genen om vormen van gedrag te

veranderen of om bij toekomstige generaties handicaps uit te sluiten.

In de derde plaats is het denkbaar dat de definitie van wat een verstandelijke handicap is,

wordt uitgebreid naarmate het aantal mensen met moeilijk sociaal gedrag of

gedragsproblemen toeneemt. De complexiteit van de samenleving en het arbeidsproces

wordt groter, waardoor er een ‘debilisering’ kan optreden van sociaal zwakkere groepen die

niet kunnen meekomen met de snelheid waarmee de samenleving zich ontwikkelt. Er

kunnen eisen worden gesteld waaraan mensen niet kunnen voldoen. Zij kunnen agressief

gedrag gaan vertonen om hun ontbrekende competentie op bepaalde gebieden te verhullen

en zich in de samenleving staande te houden. Die angst voor debilisering kan weer een

stimulans zijn voor het zojuist genoemde genetisch denken en daarmee het bestaansrecht

van mensen met een verstandelijke handicap en andere minder productieve mensen

aantasten.

8.4.3. Een balans: buigen of barsten?

Als we de balans opmaken van de recente externe ontwikkelingen en hun invloed op het

verstandelijk gehandicaptensysteem, dan valt het volgende te constateren. De economische

groei maakt het mogelijk een eind te maken aan het systeem van aanbodplanning en de

wachtlijsten sterk te verminderen. De individualisering leidt ertoe dat jonge ouders los van

het bestaande systeem zelf voorzieningen oprichten. De vermaatschappelijking van de zorg

en het scheiden van wonen en zorg leiden tot decategorialisering van de bestaande

gescheiden zorgsectoren. Het flexibiliseren van het starre AWBZ-pakket in onderdelen

maakt het beter mogelijk uit te gaan van de individuele hulpvraag. Het stelsel van landelijke

en regionale overeenkomsten en de contracteerplicht voor zorgverzekeraars staan ter

discussie. De aanpassing van de taken van de paragouvernementele organen als de

Ziekenfondsraad beperkt de hindermacht van deze instanties. Ten slotte tast de nadruk op

gewoon leven en het gebruik van maatschappelijke voorzieningen de posities van de

categoriale deskundigen aan.

Al deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het

ondersteuningsmodel tot de dominante zorgvisie anno 2000. Uitgaand van de gedachte dat

ook de mens met een verstandelijke handicap in de eerste plaats een volwaardig burger van

de samenleving is, groeide vanaf het begin van de jaren negentig een nieuw paradigma: het

ondersteuningsmodel.
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De opkomst van dit model kan worden geplaatst tegen bredere maatschappelijke

ontwikkelingen als de individualisering en de emancipatie van de cliënt. Steeds meer kwam

de visie op dat een verstandelijke handicap wordt bepaald door de relatie met de omgeving

en de wijze waarop iemand door zijn gebrek in zijn functioneren wordt belemmerd. De mens

met een verstandelijke handicap heeft er recht op net als elke andere Nederlander te worden

behandeld en de ondersteuning te krijgen die hij nodig heeft om aan de samenleving te

kunnen deelnemen.

Toch kunnen er kanttekeningen worden geplaatst bij (de realisatie van) de ideeën over

burgerschap, autonomie en zelfbeschikking. In de eerste plaats is het de vraag of de theorie

van autonomie in de praktijk wel wordt gerealiseerd. Vaak lijkt het erop dat er wel

lippendienst aan wordt bewezen, maar dat in de praktijk de vertrouwde gewoonten zich

voortzetten. Het feit dat duizenden mensen met een verstandelijke handicap nog in een

instituut verblijven, is daarvan het meest sprekende voorbeeld. In de tweede plaats kan de

nadruk op dagelijks leven en integratie een manier zijn waarmee de verstandelijk

gehandicapte wordt aangepast aan de gangbare maatschappelijk normen en praktijken.(29)

Als het in die zin wordt uitgevoerd, verschilt het wat doelstelling betreft niet veel van het

patiëntmodel of het leerlingmodel en is het niet meer dan een elegantere, meer bij de tijd

passende strategie voor het aanpassen van de verstandelijk gehandicapten aan de

samenleving. In de derde plaats kan een eenzijdige nadruk op zelfbeschikking tot

verwaarlozing leiden van de vele relaties die mensen met anderen hebben en waardoor ze

ook mens worden. Een exclusieve zakelijke cliëntbenadering negeert de grote waarde van

emotionele betrokkenheid bij en zorgzaamheid voor de ander.

Ondanks deze bedenkingen biedt het burgerschapsideaal mogelijkheden om mensen met

een verstandelijke handicap gelegenheden te geven zich te ontwikkelen en deelgenoot te

zijn van de samenleving. Concrete invoering van het ondersteuningsmodel zou leiden tot de

ontmanteling van het systeem verstandelijk gehandicaptenzorg of op z’n minst voor de

zorgorganisaties een aantal ingrijpende consequenties met zich meebrengen. Te noemen

zijn een aanpassing van de zorgprocessen, een nieuwe, meer bescheiden werkwijze van

professionals, meer openheid naar de samenleving en echt ingaan op wensen van

verstandelijk gehandicapten en hun ouders. Bovenal zou de realisatie van de

burgerschapsgedachte een tegenbeweging kunnen zijn tegen de toenemende medicalisering

van het leven van mensen met een handicap. ‘Gewoon leven’ is steeds meer de wens van

mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders. Voor lichter gehandicapten gaat het

om wonen als iedereen in een eigen huis, werken in een normale baan en vrije tijd besteden

met wie men wil. Voor ernstig meervoudig gehandicapten gaat het om privacy, een

eenpersoons(slaap)kamer, respectvolle bejegening, als persoon begroet worden, naar

winkels kunnen gaan.
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Nog steeds, en in sommige opzichten steeds meer, worden verstandelijk gehandicapten en

hun ouders echter omringd door professionals met hun methodieken en technieken. Als die

methoden en technieken louter technisch worden uitgevoerd, kunnen ze van de mens met

een verstandelijke handicap een gemedicaliseerd object maken.

De werkwijze van het ‘methodisch werken’ is één van die technieken met een dubbel

gezicht. Psychologen en orthopedagogen ontwikkelen technieken en stellen protocollen op

die enerzijds doelen stellen en controle en evaluatie mogelijk maken, maar anderzijds de

spontaniteit en creativiteit in het dagelijks handelen van de medewerker kunnen

verminderen. Voorbeelden van dat methodisch werken zijn zorgplannen en

kwaliteitssystemen. De methodiek van zorgplannen, waarin wordt vastgelegd wat de doelen

zijn in de zorgverlening, kan aan de ene kant helpen richting te geven aan het leven van de

mens met een verstandelijke handicap door doelen te stellen waarmee hij zichzelf als

persoon kan ontwikkelen.(30) Wij plannen immers allen bepaalde activiteiten op basis van

idealen en medewerkers stellen hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplannen op waarin

opleidingen en loopbaanmogelijkheden zijn verwerkt. Ook de mens met een verstandelijke

handicap, hoezeer soms ook beperkt door zijn handicaps, heeft er recht op dat hij idealen

kan koesteren en via heldere doelen en concrete activiteiten ze wellicht (voor een deel) kan

realiseren. Zorgplannen kunnen ook richting geven aan de werkzaamheden van de

begeleidend medewerkers. Aan de andere kant kan het werken met zorgplannen leiden tot

verstarring van het handelen en het zicht op de (rol van de) persoon met een verstandelijke

handicap belemmeren. Het is ook de vraag of zorgplannen in de praktijk altijd worden

ingevoerd. Er is vaak een scheiding tussen diagnostiek en behandeling en veel zorgplannen

zijn niet meer dan papieren werkstukken die medewerkers periodiek invullen en tweejaarlijks

even doornemen omdat dat van de directie moet.

Ook het werken met kwaliteitssystemen is een voorbeeld van de ambivalentie die veel

begeleidingsmethoden typeert.(31) Instellingen zijn sinds enkele jaren verplicht

kwaliteitsjaarverslagen te schrijven, maar het is de vraag wie die leest of controleert. Op zich

kunnen kwaliteitssystemen de kwaliteit van zorg verbeteren omdat ze medewerkers

stimuleren na te denken over wat zij aan het doen zijn en omdat ze middelen aanreiken om

beter te functioneren. Het zal dan wel duidelijk moeten worden wat precies onder kwaliteit

wordt verstaan, want er zijn nog veel definities in omloop. Verder kennen kwaliteitssystemen

vaak complexe normenstelsels, terwijl het nut en de zin van het hanteren van uitgewerkte

normen, die gebaseerd zijn op de huidige maatschappelijke normen, twijfelachtig is.(32)

Bovendien dreigt het gevaar dat medewerkers steeds meer tijd kwijtraken aan indirecte

werkzaamheden door het papierwerk dat het werken met zorgplannen en kwaliteitssystemen

met zich meebrengt. Kortom, zorgmethoden als zorgplannen en kwaliteitssystemen dienen

de directe medewerkers te ondersteunen in hun dagelijks contact met de zorgvrager.
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Bepalend voor de kwaliteit van de relatie tussen de mens met een verstandelijke handicap

en zijn begeleider waren en zijn het inlevingsvermogen, de zorgzaamheid en de creativiteit

van de medewerker. Zorgmethoden kunnen de medewerker ondersteunen als zij de

doelgerichtheid en effectmeting in de werkzaamheden verbeteren, maar niet als ze de relatie

tussen zorgvrager en medewerker overwoekeren met schema’s, structuren en papierwerk.

Samenvattend, alleen een radicaal ‘barsten’ van het apartheidssysteem kan fundamenteel

de keuzevrijheid van de mens met een handicap vergroten, een daadkrachtiger handelen en

een groter lerend vermogen van alle betrokkenen stimuleren en de werking van de Wet van

de Bestuurlijke Drukte terugdringen. Het is echter de vraag of, ondanks ontwikkelingen in die

richting, het systeem snel zal barsten. Een toekomstverkenning van het NIZW heeft vier

scenario’s opgeleverd: (1) categoriale integrale zorg; (2) vraaggestuurde categoriale

zorgverlening; (3) intersectorale zorgnetwerken; (4) sociale netwerken.(33) Het scenario dat

het best past bij het burgerschapsideaal is dat van de sociale rechten waarbij mensen

uitkeringen krijgen om hun handicap te compenseren. Gezien de traagheid van de

ontwikkelingen in Nederland zal de afbouw van het categoriale integrale zorgsysteem zeer

geleidelijk verlopen. Het lijkt waarschijnlijker dat het systeem bij stukjes en beetjes uiteenvalt

dan dat het radicaal ontmanteld wordt. Een dringende noodzaak om het systeem af te

schaffen ontbreekt en een sterke coalitie van spelers die dat wenst is er niet. Daarom is te

verwachten dat het systeem (mee)buigt met de maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl het

barsten ervan nog wel enige tijd op zich zal laten wachten.(34) Onder deze omstandigheden

lijkt het waarschijnlijk dat er een heel geleidelijke ontwikkeling in de zorg aan mensen met

een verstandelijke handicap zal plaatsvinden in de richting van vermaatschappelijking en

meer sociale rechten.

8.5. Conclusies

In deze studie werd de vraag gesteld hoe en onder invloed van welke factoren (bijvoorbeeld

maatschappelijke ontwikkelingen, gebeurtenissen, personen) zich na 1945 in Nederland een

apart systeem verstandelijk gehandicaptenzorg heeft ontwikkeld. De beantwoording van

deze vraag heeft tot de volgende vijf conclusies geleid.

De eerste conclusie luidt dat er geen ‘zwakzinnigen’ of ‘verstandelijk gehandicapten’ zijn. Er

zijn wel mensen die als gevolg van allerlei uiteenlopende achtergronden (genetisch, fysiek,

biologisch, sociaal-cultureel) een handicap of beperking hebben en op grond daarvan

ondersteuning nodig hebben. Deze mensen vormen geen uniforme groep; het zijn unieke

individuen met hun eigen levensverhaal, eigenschappen, relaties en zorg- en

ondersteuningsbehoeften. In de afgelopen decennia hebben deze burgers in het groeiende

gehandicaptensysteem het etiket ‘verstandelijk gehandicapt’ opgeplakt gekregen.
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Vervolgens zijn zij een leven gaan leiden dat bij dat etiket hoort. Het etiket diende er eerst

toe om hen als een niet-productieve groep burgers in inrichtingen af te zonderen van de

samenleving en vervolgens om hen op een meer humane manier te civiliseren.

De tweede conclusie luidt dat de totstandkoming van het systeem gehandicaptenzorg het

resultaat was van een dynamische wisselwerking tussen ontwikkelingen, gebeurtenissen en

personen op meta-, macro,- meso- en micro-niveau. Er was niet één monocausale factor op

één niveau die het systeem tot stand bracht. Integendeel, het systeem was het product van

vele op elkaar ingrijpende en elkaar versterkende factoren op verschillende niveaus. Er kan

op verschillende manieren naar die circulaire wisselwerkingen worden gekeken. Vanuit

individuele personen geredeneerd, was er bijvoorbeeld geen sprake van een vooropgezet

plan om een apart systeem voor verstandelijk gehandicapten tot stand te brengen. Wel

waren er vele goede intenties om het lot van verstandelijk gehandicapten te verbeteren.

Andere motieven die vervolgens gingen meespelen waren het bevrijden van de samenleving

van de veronderstelde last van deze mensen en het bevorderen van de eigen

organisatorische belangen. De handelingen van de personen werden weer beïnvloed door

macro-ontwikkelingen, zoals de gezinsideologie, de verzuiling en de corporatistische

besluitvormingstraditie in Nederland. Op meso-niveau hadden de handelingen van individuen

grote gevolgen want ze leidden tot de oprichting van aparte voorzieningen die het begin

vormden van het systeem gehandicaptenzorg. Dat systeem ontwikkelde vervolgens een

eigen dynamiek die niet door individuele organisaties te beheersen was. Toen de eerste

voorzieningen er eenmaal waren, versterkte en verfijnde het systeem zichzelf door toedoen

van vele spelers die in het nieuwe systeem mogelijkheden zagen voor werkgelegenheid,

inkomen en status. Het ministerie van CRM zag bijvoorbeeld in de oprichting van

gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven een mogelijkheid een belangrijke taak voor

zichzelf te creëren en professionals zagen kansen voor werkgelegenheid en inkomen.

De derde conclusie is dat het verstandelijk gehandicaptensysteem ondanks een streven tot

verbijzondering nooit volledig is afgezonderd geweest van de omringende omgeving.

Integendeel, het heeft er altijd deel van uit gemaakt. Wel waren er sterke tendensen tot

afscherming van de omgeving, door gesloten instellingen te creëren, steeds meer aparte

voorzieningen op te richten en aparte wettelijke en financieringsregels op te stellen.

Daardoor ontstond een grotendeels in zichzelf gekeerd systeem waar mensen met een

verstandelijke handicap een ‘leven in apartheid’ leidden. De karakteristieken van het systeem

en fundamentele vernieuwingen kwamen echter niet uit het systeem zelf voort. De

kenmerken van het verstandelijk gehandicaptensysteem waren namelijk dezelfde als die van

de omringende Nederlandse samenleving (verzuiling, corporatisme, geleidelijke

besluitvorming, paternalisme van professionals). De belangrijkste veranderingen kwamen tot

stand onder invloed van economische, politieke en culturele trends zoals de medicalisering

van de samenleving en de emancipatie van de burger.
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De oprichting van gezinsvervangende tehuizen of de invoering van het persoonsgebonden

budget werden niet door het systeem zelf geïnitieerd. Zij waren het resultaat van

maatschappelijke ontwikkelingen of van handelingen van spelers die zich aan de rand van

het systeem ophielden (de ouderverenigingen en de overheid). De uitkomst van de discussie

over de toekomst van het systeem gehandicaptenzorg zal worden bepaald door het

krachtenspel tussen de dynamiek van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en de

conserverende krachten van het subsysteem gehandicaptenzorg. Vanuit het subsysteem zelf

zijn, wegens de belangen van werkgelegenheid, status en macht, geen ingrijpende

vernieuwingen te verwachten. Ook bij het speciaal onderwijs en de sociale werkplaatsen

benadrukken leraren en directeuren het belang van handhaving van deze aparte

voorzieningen. Het systeem zal, als overlevingstactiek, geneigd zijn mee te buigen met de

ontwikkelingen, maar een compleet barsten tast het eigen bestaansrecht aan.

De vierde conclusie luidt dat het niveau van de zorg aan verstandelijk gehandicapten

bovenal werd bepaald door de economische conjunctuur. Een samenleving kan zich het

opzetten van gespecialiseerde voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten pas

veroorloven als er een bepaald welvaartsniveau is bereikt. Pas dan kunnen immers middelen

naar deze economisch niet of minder productieve burgers worden overgeheveld en kunnen

professionals worden aangesteld die zich exclusief met deze groep bezighouden. De

historisch ongekende economische groei na 1945, zonder welke bijvoorbeeld de invoering

van de AWBZ niet mogelijk was geweest, was daarom een onmisbare voorwaarde voor het

ontstaan van een apart systeem gehandicaptenzorg. De economische welvaart bepaalde

voor een deel ook het beeld van mensen met een verstandelijke handicap. Het verminderde

bijvoorbeeld de behoefte aan zondebokken voor maatschappelijke kwalen, een rol die

zwakzinnigen voor 1945 vervulden, en droeg daarmee geleidelijk bij aan een positievere

beeldvorming van deze burgers.

De vijfde conclusie luidt dat het subsysteem tegen het eind van de jaren tachtig dolgedraaid

was in eigen complexiteit en, gelet op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, vastgeroest

was geraakt. Het aantal regels en spelers was dermate groot geworden dat de hindermacht

van alle betrokkenen groter was geworden dan hun vermogen om zaken te realiseren. De

Wet van de Bestuurlijke Drukte leek in deze jaren voor de verstandelijk gehandicaptenzorg te

zijn opgesteld. Het was een verstard, aanbodgericht stelsel dat weinig ruimte liet voor

creativiteit en mensen met een verstandelijke handicap nauwelijks mogelijkheden bood om

zich te ontplooien en een rol in de samenleving te vervullen. Het systeem zal niet radicaal

door toedoen van de overheid ontmanteld worden, omdat de Nederlandse traditie van

consensuspolitiek geen ingrijpende wettelijke maatregelen toelaat. Daarom is eerder een

geleidelijk uiteenvallen, of meebuigen, te verwachten op basis van de emancipatie van de

verstandelijk gehandicapte en de vermaatschappelijking van de zorg dan een radicale

opheffing of uiteenbarsten.
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Een integrale wetenschappelijke benadering

Een laatste, meer tastende en voor discussie vatbare conclusie is dat een integraal-kritische

wetenschap mogelijk aanknopingspunten biedt voor een concrete bijdrage aan de

ondersteuning van mensen met een handicap. De uitgangspunten van dit model zijn: een

dynamisch mensbeeld; de systeem- en spelbenadering; een kritisch-dialectische invalshoek;

een interdisciplinaire aanpak.(35)

In de eerste plaats wordt de mens gezien als een dynamische bio-psycho-sociale eenheid

die voortdurend in wording is en daarom nooit afdoende gedefinieerd of geclassificeerd kan

worden. De mens wordt beïnvloed door een genetische erfenis en door opvoeding en milieu

en is een kruispunt van allerlei invloeden. Hij is echter niet volledig gedetermineerd of een

speelbal van anonieme krachten, maar heeft keuzemogelijkheden. Die keuzen zijn

gebaseerd op doelen die uitgaan van zijn wezen en die voortdurend worden bijgesteld in

wisselwerking met de omgeving. Via het stellen van doelen en het schenken van aandacht

en energie aan het realiseren daarvan kan een mens meebepalen welke rollen hij speelt. Het

vervullen van rollen als burger, partner, vriend, werknemer, buurman of clubgenoot biedt

gelegenheid ervaringen op te doen en maakt onderdeel uit van een proces van

persoonlijkheidswording. Het spelen van die rollen draagt bij aan de wording van een ‘zelf’,

een psycho-sociale constructie die ontstaat in de verhalen die hij vertelt en waarin hij zichzelf

aanwijst als degene die (bijvoorbeeld bij een ernstige handicap), zo niet denkt of handelt,

dan toch ervaart.

In de tweede plaats biedt een geïntegreerde systeem- en spelbenadering een handzaam

analytisch model om gebeurtenissen en ontwikkelingen in samenhang te zien. Dit geldt

zowel voor het individu als voor het gezin, de zorgorganisaties en de samenleving. Zij zijn

allemaal ‘open systemen’ die in voortdurende wisselwerking met hun omgeving staan. In

deze systemen vinden, al dan niet op basis van spelregels, ‘spelen’ plaats tussen

verschillende spelers, op basis van eigenschappen, visies en belangen. Dit interpretatief

kader biedt een zoeklicht waarmee analyses kunnen worden gemaakt over de in een individu

werkzame krachten, de ontwikkeling van machtsverhoudingen en de groei van organisaties.

Het systeem- en spelmodel doet recht aan de complexiteit van de mens en de wereld en kan

aangrijpingspunten bieden die een ‘hefboomwerking’ hebben op de verbetering van het

systeem als geheel.

In de derde plaats is de nieuwe wetenschappelijke benadering kritisch, want ze toetst

bestaande praktijken aan idealen, zoals persoonlijkheidswording en gewoon leven. Deze

benadering sluit aan bij de uitgangspunten van de ‘kritische orthopedagogiek’ van Van

Gennep: objectief onderzoek is onmogelijk; er is altijd een historische component; de

werkelijkheid is een dialectisch proces; het uiteindelijk doel is concreet handelen. De

kritische en historische manier van kijken betekent dat de bestaande praktijk niet als

vaststaand wordt aangenomen.
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De status quo wordt beschouwd als het resultaat van een historisch proces dat door idealen,

macro-ontwikkelingen en machtsverhoudingen tussen diverse spelers tot stand is gekomen.

De huidige werkelijkheid is niet een gegeven structuur, maar een proces dat zich ontvouwt

en waaraan velen een bijdrage leveren. Dit betekent dat het verstandelijk

gehandicaptensysteem fundamenteel wordt bekritiseerd als het ertoe leidt dat mensen met

een verstandelijke handicap paternalistisch of betuttelend bejegend worden.

In de vierde plaats volgt uit het bovenstaande logischerwijs een interdisciplinaire aanpak.

Zowel de individuele mens met een handicap, als het zorgsysteem en de werkelijkheid zijn

divers en complex. Daarom kan alleen een combinatie van verschillende disciplines, zoals

psychologie, orthopedagogiek, bestuurskunde en sociologie, uitzicht bieden op waardevolle

inzichten en aangrijpingspunten voor concreet handelen. De klemtoon in de begeleiding van

mensen met een verstandelijke handicap zal meer liggen op het ondersteunen van ‘gewoon

leven’ in de samenleving, maar specialistische deskundigheid blijft nodig voor bijvoorbeeld

het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van probleemgedrag. Een multidisciplinaire

benadering zal ook betere suggesties voor de theorie en praktijk van het beleid kunnen

leveren omdat de verschillende aspecten vanuit één geheel worden beschouwd.

Deze vier uitgangspunten bieden goede aanknopingspunten om vanuit de wetenschap een

concrete bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van mensen die nu nog

worden aangeduid als ‘mensen met een verstandelijke handicap’. Uiteraard vragen deze

uitgangspunten om verdere systematische doordenking en uitwerking, maar ze kunnen de

volgende acties stimuleren.

In de eerste plaats impliceren ze de noodzaak relevante maatschappelijke ontwikkelingen

nauwgezet te bestuderen en te vertalen naar hetgeen ze betekenen voor mensen die op

bepaalde gebieden handicaps hebben. Het opkomend biologisch reductionisme bijvoorbeeld

dreigt de mens te versimpelen tot een biologisch wezen, terwijl andere dimensies (sociaal,

geestelijk) genegeerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop tegen ernstig

gehandicapte mensen of mensen met gedragsproblemen wordt aangekeken. In de tweede

plaats vragen deze uitgangspunten om meer actieonderzoek dat zich richt op concrete

vraagstukken en waarvan de resultaten in de praktijk te implementeren zijn. Het gaat

bijvoorbeeld om onderzoek naar de succesvoorwaarden van geïntegreerder en

kleinschaliger wonen. Ook kan de vraag gesteld worden hoe woningen optimaal kunnen

worden ingericht om het leven te veraangenamen. In de derde plaats is een continue

inspanning gewenst om manieren te bedenken en in te voeren die mensen met een

verstandelijke handicap in staat stellen meer competenties te verwerven en zinvolle rollen te

vervullen temidden van andere mensen. Dat kan door allerlei begeleidingsvormen te

ontwikkelen op tal van gebieden, zoals dagelijkse bezigheden, arbeid, sociale relaties en

spirituele onderwerpen.
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Er kan bijvoorbeeld nog meer worden onderzocht hoe muziek en spel sluimerende emoties

en wilsuitingen kunnen oproepen bij ernstig meervoudig gehandicapte mensen en hun leven

kunnen verrijken. Het is vaak niet mogelijk organische storingen te verhelpen of alle

gebreken in verstandelijk en sociaal functioneren op te heffen. Maar ondersteuning kan ertoe

bijdragen dat mensen met een verstandelijke handicap meer competenties verwerven en,

hoe beperkt soms ook, hun leven zelf meer kunnen beleven en vormgeven.


