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Stellingen

Behorend bij het proefschrift

Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan

mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000

Henk Beltman

1. Ambivalentie is kenmerkend voor de geschiedenis van de Nederlandse verstandelijk 

gehandicaptenzorg tussen 1945 en 2000. Enerzijds is de kwaliteit van bestaan van 

mensen met een verstandelijke handicap enorm verbeterd, anderzijds heeft het 

zorgsysteem hen bevoogd op een manier die de ontwikkeling van hun talenten 

beperkte.

2. Het spel in de verstandelijk gehandicaptenzorg werd lange tijd zonder regisseur

en dus al improviserend gespeeld, maar toen er regisseurs kwamen verloren veel 

spelers hun spontane creativiteit en verzandde het spel in stereotype herhalingen

en voorspelbare acties en reacties.

3. Het categoriale apartheidssysteem verstandelijk gehandicaptenzorg is dermate

achterhaald geraakt dat een buigen met de maatschappelijke ontwikkelingen op 

termijn onvoldoende zal zijn, hoewel een abrupt barsten niet waarschijnlijk is.

4. Inlevingsvermogen is voor de kwaliteit van bestaan van mensen met  een 

verstandelijke handicap - wier handicaps vaak niet genezen of anderszins verholpen 

kunnen worden - minstens zo belangrijk als de deskundigheid van professionals.

5. De beeldvorming van mensen met een verstandelijke handicap wordt positiever  

beïnvloed doordat mensen hen in zinvolle maatschappelijke rollen meemaken (als 

buurman, collega, vriend) dan door allerlei beeldvormingcampagnes.

6. Het doel van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met een verstandelijke 

handicap is tweeërlei (1) het opwekken en stimuleren van sluimerende vermogens

(2) het vergroten van het aantal maatschappelijke rollen.

7. Er dient in Nederland een wet te komen die opname van een kind met een 

verstandelijke handicap voor zijn zeventiende in een instituut verbiedt en tegelijkertijd 

ouders de nodige ondersteuning toekent.
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8. De economische conjunctuur was, is en zal de belangrijkste bepalende factor zijn 

voor de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap.

9. De zorginstelling van de toekomst zal de functies van thuiszorg, makelaar en 

consulent vervullen voor vele zorgvragers, waarmee de traditionele categoriale 

indelingen voor een groot deel vervallen.

10. Mensen met een verstandelijke handicap bestaan niet: er bestaan alleen mensen

met talenten en beperkingen die er recht op hebben om als unieke persoonlijkheden 

te worden gezien in plaats van als exemplaren van een door professionals bedachte 

soort.

11. Ooit een mens zonder beperkingen ontmoet?

12. Het vermogen tot zeuren en klagen is in de Nederlandse gezondheidszorg 

ruimschoots aanwezig, in ieder geval meer dan het vermogen om creatieve 

oplossingen en alternatieven aan te dragen.

13. Dankzij de economische groei en de consensuscultuur van het poldermodel loopt 

Nederland het gevaar ten onder te gaan, niet zozeer aan vlijt of luiheid, maar aan 

gezapigheid.

14. Het onvermogen van Nederlandse voetballers om op de beslissende momenten 

strafschoppen te benutten, zegt iets over de karakterstructuur van Nederlanders.


