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Eigen invloed ervaren
Deze brochure reikt suggesties aan voor het bevorderen van zeggenschap
van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Deze zijn met name
bedoeld voor begeleiders die in de dagelijkse praktijk met deze mensen
werken en hen meer invloed willen geven op hun eigen leven.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voorwaarden om zeggenschap
te bevorderen, zoals de visie van waaruit naar de persoon met ernstig
meervoudige beperkingen gekeken wordt, de wijze waarop we hem of
haar kunnen leren kennen, de dialoog en methodieken die ondersteunend
kunnen werken bij het tot stand brengen van eigen invloed.
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Voorwoord

Deze brochure is gemaakt in de werkplaats ‘Zeggenschap’ van het
Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Ze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Zorginhoudelijke zaken’
van het Landelijk Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten (EMG).
De brochure reikt suggesties aan voor het bevorderen van zeggenschap
van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Deze zijn in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders die in de dagelijkse praktijk met
deze mensen werken en de behoefte voelen om hen meer zelf te laten
bepalen. Daarnaast zijn ze ook bedoeld voor anderen die iets willen bijdragen, maar niet goed weten hoe ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld
vrijwilligers of mensen uit het persoonlijk netwerk van iemand met ern stig meervoudige beperkingen.

Over de auteurs:
Rita van Burgsteden is vrijgevestigd psycholoog, en is tevens werkzaam
bij de SPD Utrecht.
Joleen Braams werkt als orthopedagoog bij Bartiméus te Heemstede.
Marion Kersten is lid van het projectteam van het LKNG. Zij werkt als
innovatiemedewerker bij het NIZW te Utrecht.
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Met deze brochure willen we iets doorgeven waarover we zelf enthousiast
zijn: de voorbeelden van mensen met meervoudige beperkingen bij wie
we gezien hebben hoe ze opbloeien door soms eenvoudige veranderingen.
We willen voor anderen wat we ook voor ons zelf willen: een beetje meer
eigen baas zijn, iets meer zelf mogen bepalen, iets meer te zeggen krijgen.
We willen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen een gewoner,
kleurrijker leven, met meer continuïteit en alleen het beste om uit te
kunnen kiezen. Het zijn vaak de ouders of andere niet-professionals die
als geen ander weten waarover iemand iets te zeggen moet krijgen en
op welke manier. We willen de ouders als ervaringsdeskundigen een meer
volwaardige plaats bieden om samen met begeleiders de voorwaarden
tot meer zeggenschap te realiseren. We hopen dat de aangereikte suggesties bruikbaar zullen zijn, evenals de literatuur, adressen, methodieken,
cursussen en websites waarnaar we verwijzen.
Door aandacht te besteden aan de voorwaarden om zeggenschap te
bevorderen, verwachten we dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen meer invloed op hun ei gen leven kunnen gaan ervaren, en dat ze
daardoor meer zelfbesef krijgen en meer kwaliteit van bestaan.
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Tenslotte willen we iedereeen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van de brochure. In het bijzonder noemen we
hier Tim Burgler en Anneke Ellerbroek. Ook zijn we Sherpa en Bartiméus
erkentelijk voor hun ondersteuning van ons werk.

Utrecht, mei 2002

Inleiding

Zeggenschap wordt beschouwd als één van de basale rechten van ieder
mens en dus ook van mensen met ernstig meervoudige beperkingen.
Onder zeggenschap verstaan we: ‘invulling geven aan je leven door het
maken van keuzes of invloed hebben op wat er wel of niet met je
gebeurt’.
Mensen met ernstig meervoudige beperkingen zijn voor bijna alles, en
dus ook voor zeggenschap, afhankelijk van de hulp van anderen. Des te
meer reden om zeggenschap te houden over het eigen leven, invloed te
ervaren, iets te zeggen te krijgen en zelf de kans te krijgen dingen te
bepalen. In de praktijk blijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, wan t
eerst moet er aan voorwaarden worden voldaan, voordat er sprake kan
zijn van zeggenschap. Dit vraagt om inzet van twee kanten: van henzelf
en van mensen in hun omgeving.
In een gezin is het krijgen van zeggenschap nog tamelijk vanzelfsprekend door de natuurlijke, liefdevolle verbondenheid en de continuïteit
van de relaties. Wanneer de ouders en familie meer op de achtergrond
zijn geraakt en het merendeel van de contacten bestaat uit contacten
met begeleiders is zeggenschap niet meer zo vanzelfsprekend. Juist bij
het overdragen van de regiefunctie moet er voldoende aandacht zijn
voor de wijze van zeggenschap krijgen.
De wijze waarop we naar de persoon kijken, bepaalt wat wij belangrijk
vinden in relatie tot de ander en waaraan we onze tijd besteden. Door
de burgerschapsvisie op de juiste wijze te vertalen voor de mensen met
ernstig meervoudige beperkingen, kunnen zij meer kans krijgen op zeggenschap en daarmee op versteviging van de eigen persoonlijkheid.
Hoofdstuk 1 gaat over de visie van waaruit we naar de persoon met ernstig meervoudige beperkingen kijken.
Om te weten te komen waarover iemand zeggenschap zou willen hebben
en op welke wijze, moeten we de persoon leren kennen. Wat maakt deze
persoon uniek? Wat is de betekenis van de signalen die de persoon uitzendt. In welke ontwikkelings- of levensfase bevindt de persoon zich?
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Welke geschiedenis heeft deze persoon? Willen we op deze vragen een
passend antwoord kunnen geven, dan zal de persoon zelf geraadpleegd
moeten worden en/of zijn of haar ouders en familie, en/of anderen die
hem of haar goed kennen.
Hoofdstuk 2 gaat over de kennis van de persoon: de wijze waarop we de
persoon kunnen leren kennen.

te leven in de persoon is niet zomaar te leren, dit moet je willen, maar
ook dit kan een belangrijk middel zijn. Verder kunnen ook financiën een
bijdrage leveren, vooral wanneer de ouders van de persoon met ernstig
meervoudige beperkingen deze in eigen hand krijgen.
Hoofdstuk 5 gaat over de middelen die kunnen helpen bij het bevorderen
van zeggenschap.

Op welke wijze zou deze persoon invulling willen geven aan zijn of haar
leven? Welke keuzes zou hij of zij willen maken en waarop wil deze persoon invloed hebben? Deze vragen zijn alleen te beantwoorden wanneer
de persoon meerdere ervaringen heeft opgedaan met mensen en situaties.
Door gevarieerde contacten mogelijk te maken kan een voorkeur blijken.
Contacten met professionals, zoals begeleiders, taxibegeleiders en de
technische medewerker, maar ook contacten met mensen uit het sociale
netwerk, zoals buren, vrienden van ouders of de bakker. Een voorkeur
voor leeftijdsgenoten als vrienden kan pas ontstaan als er een mogelijkheid is in elkaars nabijheid te zijn. Wanneer een persoon op meerdere
plaatsen komt, zal de ene situatie verrassing of nieuwsgierigheid ontlokken
en een andere verveling of ergernis.
Hoofstuk 3 gaat over de kansen: dat wat we willen voor de persoon vanuit
de burgerschapsvisie.

Voor het verkrijgen van meer eigen invloed voor mensen met ernstig
meervoudige beperkingen is meer nodig dan alleen de inzet van de
begeleiders. Bij onder meer de overheid en bij managers van instellingen
ligt een verantwoordelijkheid om in de voorwaardelijke sfeer hieraan bij
te dragen. Voldoende personeel dat goed geschoold is en kleine groepen
zijn bijvoorbeeld onontbeerlijk om tijd voor iemand te kunnen nemen.
De besturen van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben onlangs gezamenlijk het beleidsdocument "Ruimte voor mensen" opgesteld en aangeboden
aan de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, mevrouw Vliegenthart. Zij presenteren een samenhangend pakket
van wensen en voorwaarden voor verbetering van de ondersteuning aan
mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Dit pakket is afgeleid van
de visie die FvO en VGN op deze mensen hebben. Deze visie wordt kort
omschreven in de bijlage 'De visie van FvO en VGN op mensen met ernstig
meervoudige beperkingen'.

Er is door begeleiders niet altijd als vanzelf een relatie met iemand met
ernstig meervoudige beperkingen op te bouwen die wederkerig is. Dat
wil zeggen een relatie waarin beide partijen elkaar verstaan en begrijpen, elkaar wat te bieden hebben en gelijkwaardig kunnen zijn. In een
wederkerige relatie hebben beide personen een zekere mate van autonomie, waardoor er een dialoog op gang gebracht kan worden. In de dialoog krijgt zeggenschap een kans.
Hoofdstuk 4 gaat over de dialoog en hoe zeggenschap daarin tot uiting
kan komen.

Met het oog op de leesbaarheid is afgezien van het opnemen van verwijzingen in de tekst. Alleen bij de praktijkvoorbeelden is een eventuele
bron aangegeven. Achter in deze brochure treft u een lijst aan van
gebruikte literatuur en een overzicht van adressen.

Er zijn methodieken die ondersteunend kunnen werken bij het tot stand
brengen van eigen invloed: een helder perspectief of een concreet doel
kan zeggenschap ineens veel dichterbij brengen. Ook opleidingen en
cursussen voor begeleiders zullen ertoe leiden dat kennis en vaardigheden
toenemen en zeggenschap een kans kan krijgen. De mogelijkheid je in
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1. De visie

Het beeld dat je hebt van mensen met ernstig meervoudige beperkingen,
wordt gekleurd door alles wat je weet en eerder ervaren hebt. Bijvoorbeeld:
ze zijn zielig, bijzonder of gewoon als anderen. Hoe je je gedraagt naar de
persoon hangt af van hoe je naar hem of haar kijkt. Wanneer je iemand
zielig vindt, dan zal je zorgen, troosten en hem of haar alles uit handen
nemen. Vind je iemand bijzonder, dan zal je het bijzondere willen onderzoeken en hem of haar op een voetstuk plaatsen. Vind je de persoon gewoon,
net als jij en ik, dan zul je ook op een gewone wijze met hem of haar
omgaan: soms gek en speels, soms serieus en doelgericht. Maar wel altijd
nieuwsgierig naar de manier waarop hij zich als persoon kenbaar maakt.
Wanneer je vindt dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen een
persoonlijk leven moeten kunnen leiden net als ieder ander, dan houdt
dit ook in dat ze dezelfde rechten en plichten moeten hebben. Dit klinkt
groot en zwaar en daarom wordt nogal eens gedacht dat dit voor mensen
met meervoudige beperkingen niet kan opgaan. Niets is minder waar,
het is alleen een kunst om die visie, ook wel burgerschapsvisie genaamd,
voor hen te vertalen en toe te passen.
De burgerschapsvisie houdt in dat mensen met verstandelijke of meervoudige beperkingen recht hebben op deel uitmaken van en deelname
aan de samenleving. Ze hebben recht op een goede kwaliteit van
bestaan, op het maken van keuzes, op het uitoefenen van controle en
op ondersteuning door anderen.
Hanneke stelt geen vragen…, want ze kan niet praten. Hanneke hoeft niets te
hebben…, want ze kan niet wijzen. Hanneke hoeft nergens naar toe…, want ze
kan niet lopen. Maar als we goed kijken en luisteren stelt ze natuurlijk wel degelijk vragen; wil ze wel degelijk iets hebben; wil ze wel degelijk ergens naar toe.
Alleen moeten we dan luisteren met de buik, we moeten ons openstellen voor
een andere manier van communiceren. We moeten leren vertalen.
(Kurt Joseph, 1980)

Het recht om invloed op het eigen leven te kunnen uitoefenen is niet los
te zien van de plicht om daar (zelfs de kleinst mogelijke) moeite voor te
doen. Wanneer iemand met ernstige meervoudige beperkingen dit niet als
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vanzelf al probeert, is het mogelijk dit uit te dagen en aan te leren. Wat
doet de persoon wanneer je iets dat hij prettig vindt even uitstelt? Kan hij
een signaal geven om door te gaan? Bijvoorbeeld door een hoofdbeweging
of door trappelen met zijn benen of het optrekken van een wenkbrauw?
Invloed hebben betekent dat iemand iets kan laten gebeuren zoals hij of
zij dat wil, dat is prettig en geeft zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
Wanneer iemand dit niet zelf kan zeggen, moet een ander die de persoon
goed kent, de dingen naar hem of haar toe brengen.
Traditioneel is de keuze uit broodbeleg: kaas of worst? Wanneer iemand altijd
naar kaas kijkt, is het de vraag of dit nog een interessante keuze is. Variatie met
sandwichspread, tomaat of ei kan broodnodig zijn. De keuze voor kaas kan ook
een prettige gewoonte zijn, die iemand voorlopig niet wil wijzigen (Wat heb je
zelf in je lunchpakket?). Er is natuurlijk meer om uit te kiezen: ‘Ik weet dat je van
wandelen en zwemmen houdt, nu mag jij kiezen wat we gaan doen: kijk je naar je
jas, dan gaan we wandelen, kijk je naar je zwempak, dan gaan we zwemmen.’

Wanneer mensen niet verschillende keuzemogelijkheden krijgen voorgelegd,
valt er ook weinig te kiezen. En wat krijg je te kiezen: je broodbeleg of
wat je te doen krijgt, welke kleding je aangetrokken krijgt of welke geur
olie tijdens massage? Wat zijn de keuzemogelijkheden die we zelf dagelijks hebben? Dit kan ons helpen om in het dagelijkse patroon meer of
meer originele keuzes in te bouwen. Bovendien is kiezen iets dat je
moet leren: overzicht over keuzemogelijkheden (zelfs al zijn het er maar
twee) is er niet altijd vanzelf. Consequenties van keuzes zijn ook niet
altijd meteen bekend. Veel herhaling werkt herkenning en mogelijk ook
een leerproces in de hand.
Zeggenschap betekent overigens niet dat je het zomaar voor het zeggen
krijgt; het is belangrijk te weten wat iemand wil, maar er spelen meer
factoren een rol. Ruimte geven aan wensen en keuzes kan een verandering van het dagelijkse patroon betekenen en creativiteit vragen van de
begeleiders om aan de realisering toe te komen.
Zeggenschap betekent wel dat de mogelijkheden die er zijn om invloed
te hebben op zaken, die voor de persoon belangrijk zijn, zoveel mogelijk
benut worden. Voor iedereen zijn er grenzen aan zeggenschap. Van niemand worden zomaar alle wensen vervuld; bijvoorbeeld geld en schaarste
beperken dit.
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Santosh is een jongen met ernstig meervoudige beperkingen, hij woont in Nepal.
Zijn ouders zijn arm en verdienen de kost met een zogenaamde ‘teashop’: een
soort huiskamer-café waar men thee en frisdrank kan drinken. Santosh ligt in de
slaapkamer en komt niet in contact met de wereld om hem heen. Met plaatselijk
verkrijgbare materialen wordt een stoel voor hem gemaakt met een zitbroek. De
stoel wordt zo gemaakt dat hij in de teashop aan tafel kan zitten, op ooghoogte
met de gasten. Af en toe wordt zijn stoel door een paar sterke mannen buiten
gezet. Santosh gaat contact zoeken met andere mensen en zelfs een paar woorden
zeggen. Ook zijn moeder krijgt beter contact met hem: er ontstaat meer wederkerigheid. Hij gaat zelfs "hello" roepen net als de andere Nepalese kinderen die met
toeristen in aanraking komen. Dit alles heeft een gunstig effect op zijn spasticiteit,
naarmate Santosh vrolijker wordt door alle contacten, wordt hij rustiger. Doordat
er nu (van buitenaf aangebrachte) rust is in het lijf en hij in een stabiele positie
zit, kan hij zijn energie aanwenden voor het ontwikkelen van communicatie.
Binnen zijn eigen sociale omgeving is acceptatie tot stand gebracht.
(Mededeling Wilma Prins)

Dit voorbeeld laat zien dat binnen de beperkingen van het gezin en de
armoede, toch mogelijkheden gevonden kunnen worden die bijdragen aan
het welzijn en het plezier van een kind. Dit vraagt van hulpverleners een
brede kijk op mogelijkheden, zelfs als de beperkingen lijken te overheersen.
Wanneer iemand geen keuzes kan maken, dan kan er wel degelijk sprake
zijn van zeggenschap, doordat hij of zij iets (mede) bepaalt. Zelfs wanneer vermoed wordt dat iemand iets meer of minder prettig vindt en er
wordt rekening mee gehouden is er een begin van zeggenschap.
Bijvoorbeeld door het tempo te bepalen waarin er eten gegeven wordt,
de voorkeur voor de muziek die gespeeld wordt, het regelmatig krijgen
van een knuffel of een zorgvuldig afgestemde positie in de ruimte. Meer
recht doen aan de persoon kan betekenen: het vaker laten voorkomen
dat wij het tempo volgen, knuffelen en favoriete muziek draaien.
Hierdoor krijgt de persoon de gelegenheid zich te identificeren en zijn
eigen identiteit sterker te ervaren. Met andere woorden: zelfbesef ontstaat door het ervaren van eigen invloed.
Kris is een ster in gewoon zijn, zonder veel verlangens, behalve de dagelijkse
levensbehoefte. Veel ‘gewone’ mensen zijn hiernaar juist op zoek. Kris had dit
van nature en dit werkte zeer confronterend. Zij is in staat mensen te raken door
gewoon te zijn, tevreden te zijn met heel weinig en eigenlijk heel veel.
(Carin Ballas, 2001)
Santosh in zijn aangepaste stoel, naast hem zijn trotse moeder en zus. (Foto: Wilma Prins)
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2. De kennis

Wanneer we spreken over mensen met ernstig meervoudige beperkingen
hebben we het over mensen die ernstig motorische, ernstig verstandelijke
en vaak ook zintuiglijke beperkingen hebben. De wereld moet naar hen
toegebracht worden en ze moeten ondersteund worden in het deelnemen
aan de wereld door veel ervaringen eerst samen te beleven.
Er is net zoveel variatie tussen mensen met ernstig meervoudige beperkingen
als tussen andere mensen. Dit maakt dat ook hier ieder individu als een
unieke persoon gezien moet worden, die ook nog eens in een omgeving
leeft die uniek is. Wie de persoon is en wat hem of haar nu juist bijzonder
maakt, zit hem in de mogelijkheden, meer nog dan in de beperkingen.
Bijvoorbeeld de mogelijkheid te reageren met ontspanning als over de buik
wordt gewreven, de mogelijkheid een hand op je arm te leggen, de mogelijkheid een heldere oogopslag te krijgen. Kennis van de beperkingen is
daarentegen zinvol om niet op het verkeerde been gezet te worden.
Wanneer Esther glimlacht kan dit betekenen dat ze vrolijk is; het kan echter ook
betekenen dat ze een epileptisch insult heeft. In het eerste geval heb je de juiste
snaar geraakt en heeft ze plezier. In het andere geval moet je even op haar
wachten en kun je haar daarna weer meenemen in jullie activiteit.

Het kan zijn dat iemand wakker en alert is: alles om hem heen in de
gaten heeft en ‘oren op steeltjes’. Die persoon hoef je niets wijs te
maken, hij heeft allang gehoord dat zijn moeder in aantocht is, terwijl
niemand haar nog heeft gezien: “Vandaar die schaterlach!”. Er zijn ook
mensen die eerst ‘wakker’ gemaakt moeten worden. Wanneer we ervan
uitgaan dat ze slapen en behoefte hebben aan rust, zullen ze niet ontwaken en het contact en de activiteiten moeten missen.
Je maakt Bas alert door zachtjes in zijn oor te fluisteren, Ella wordt letterlijk pas
wakker wanneer je haar in zonlicht zet. Hassan wordt alert als hij luid en duidelijk
begroet wordt en het liefst nog in zijn moedertaal. Wanneer je Max iets wilt vertellen, moet je eerst zijn hand pakken.

Wanneer iemand alert is en actief wordt, kan het zijn dat je bepaald
gedrag wilt aanleren of juist afleren. Het is dan wel belangrijk verschil-
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lende oorzaken van gedrag te onderzoeken. Wanneer je bijvoorbeeld
iemand eten geeft en hij weigert, dan kan er sprake zijn van een medische
oorzaak: een verwonding van de slokdarm is geen pretje en kan de
reden zijn van voedselweigering. Hier is medische zorg een eerste vereiste. Wanneer het eten via de mond zo moeizaam verloopt dat iemand
te weinig voeding binnenkrijgt, kan een sonde uitkomst bieden. Het
mag echter niet zo zijn dat andere oorzaken van het gedrag en een bijbehorende pedagogische aanpak vergeten worden. Voedselweigering kan
een vorm van protest zijn: protest tegen de manier waarop het eten
gegeven wordt, tegen het soort eten, de temperatuur (die kan te warm
of te koud zijn), de grofheid, het tempo, de persoon die het eten geeft,
etcetera. Wanneer we dit signaal serieus nemen en een andere benaderingswijze kiezen, is dit probleem te verhelpen. De kans op medicalisering van een probleem is juist bij mensen met meervoudige beperkingen
erg groot. Niet helemaal onterecht, maar juist waar iemand een eerste
stap doet om invloed op zijn eigen leven uit te oefenen door voedsel te
weigeren, is het belangrijk dit signaal ook te onderkennen.
Bij een gezond klein kind is het een gewaardeerde vroege vorm van zelfbeschikking
wanneer het bepaald voedsel weigert. Het is bijna klassiek te noemen als men
denkt aan de eerste spinaziehapjes voor baby's. Het uitspugen, het toeknijpen van
de mond, het afwenden van het hoofd worden door de opmerkzame ouder als
afwijzing geïnterpreteerd, als een van de eerste uitingen van de eigen wil, als
gerichte mededeling. Al naar gelang de opvoedingsopvattingen en de natuurlijke
aanleg komt het tot specifieke antwoorden van volwassenen. Steeds echter zijn
het antwoorden op een mededeling van het kind die als uitdrukking van de wil
serieus genomen wordt. Het ernstig gehandicapte kind, dat eten weigert, wordt
echter als een casus voor therapie (logopedie) gezien. Zijn manier van weigeren
wordt niet als uiting van wil of zelfbeschikking beschouwd, maar bij het ziektebeeld gerekend. Daardoor krijgt het kind ook nauwelijks de kans om te ervaren
dat het door handelingen, mimiek, geluid, kortom door uitdrukkingen, iets kan
bewerkstelligen. Veeleer zet het een massa van activiteiten in gang die zijn zelfbeschikking, zijn zelfstandigheid en zijn onafhankelijkheid nog verder beperken.
Door het ingrijpen worden initiatieven van het kind onderdrukt in plaats van
gesteund en de motivatie vaker dit gedrag te laten zien ontstaat niet als vanzelf.
Ontwikkeling wordt hierdoor verhinderd. (Fröhlich, 1995)

De kalenderleeftijd van een persoon is bepalend voor de sfeer, de activiteiten en de benaderingswijze. Een kleuter heeft andere interesses dan
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een tiener, een volwassene heeft een andere daginvulling dan een kind
in de schoolleeftijd. Dit klinkt heel logisch, maar voor mensen met ernstig
meervoudige beperkingen is dit onderscheid niet altijd zo gemakkelijk
neer te zetten. Op welke wijze wordt iemand aangesproken: lukt het om
iemand als stoer of wijs te zien en welke toon past daarbij? Mag iemand
betutteld worden of mag iemand aangesproken worden op zijn gedrag?
Ligt de nadruk op verzorgen, op spelen, op leren of werken? Welk materiaal wordt er gebruikt en past dit bij de kalenderleeftijd? Bijvoorbeeld:
een rammelaar of sambaballen bieden een soortgelijke ervaring, maar
hebben een verschillende uitstraling.
Ina is een jonge dame van 19 jaar, ze heeft ernstig meervoudige beperkingen.
Ina communiceert door haar mimiek, lichaamstaal en geluiden, soms kan ze korte
momenten gericht kijken. Ina woont al jaren in een woning met andere mensen
met ernstig meervoudige beperkingen van verschillende leeftijden. In de woning
worden voornamelijk kinderliedjes geluisterd en naar kinderprogramma's op TV
gekeken. Een begeleidster merkt op dat Ina de laatste tijd minder enthousiast op
haar favoriete TV-programma's reageert. De begeleidster gaat naast haar zitten en
zapt… Tot haar verbazing blijkt dat Ina heel duidelijk reageert wanneer er een
soapserie in beeld is. Na een paar keer proberen blijft Ina's reactie gelijk. Ze
blijkt aan te kunnen geven waar ze naar wil kijken: als jij voor haar zapt, kan zij
op haar manier zeggen: "Stop, dit is het". Inmiddels is deze werkwijze bij alle
begeleiders ingeburgerd. Nu probeert men ook een stapje verder te gaan en wordt
Ina zelf de afstandsbediening in handen gegeven. Ze probeert (met veel moeite)
deze gericht te bedienen. Om het haar gemakkelijker te maken is men nog op
zoek naar mogelijkheden een verbinding te maken met een grotere schakelaar.
(Mededeling Truus van Ramshorst)

Omgekeerd hoeft het niet zo te zijn dat kinderen met ernstig meervoudige
beperkingen altijd andere behoeftes krijgen wanneer ze fysiek groter en
zwaarder worden. Hen even op schoot nemen is niet meer zo gemakkelijk,
terwijl die behoefte nog wel kan bestaan. Er moeten vervangende
schoot-ervaringen gezocht worden, zodat iemand daar toch nog aanspraak
op kan maken.
Kennis van de ontwikkelingsleeftijd van de persoon en de mate waarin
hij de gebeurtenissen in zijn omgeving begrijpt, is belangrijk. Daarbij
komt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de
zelfredzaamheid in veel gevallen weer een heel ander beeld laten zien.
Iemand begrijpt misschien niet veel van gesproken taal, maar is wel
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super-gevoelig voor stemming en sfeer en weet een ander goed aan te
voelen, terwijl hij dit niet kan omzetten in acties. Mensen met ernstig
meervoudige beperkingen zijn slechts ten dele psychodiagnostisch te
onderzoeken: wat begrijpt iemand, wat voelt iemand, wat doet iemand?
Dit is een gemis, want een ontwikkelingsprofiel, dat bij mensen met
ernstig meervoudige beperkingen sterke pieken en dalen kent, kan
belangrijke informatie geven over iemands kwaliteiten. Het geeft daarmee
ook informatie over de wijze waarop pogingen zouden kunnen worden
ondernomen om zeggenschap te vergroten.
De professional is deskundig op het gebied van de diagnose van de persoon. De ouders zijn deskundig op het gebied van de persoon achter de
diagnose. Nauwe samenwerking en respect voor elkaars specifieke deskundigheid maakt het mogelijk de kennis van de persoon zo compleet
mogelijk te maken. Toch zullen er altijd nog momenten zijn dat we niet
weten wat er in ‘het koppie’ omgaat. Wij moeten leren met die onzekerheden om te gaan. Bijvoorbeeld door er eerlijk voor uit te komen dat
we niet weten wat iemand bedoelt en dat we daarom zelf voor hem of
haar kiezen.
De vraag die zich steeds weer aandient is: wat is de bron van dat wat een kind
van zichzelf laat zien? Is het een symptoom van zijn ziekte of afwijking, of is
het een teken van een door de handicap of medische interventies verstoorde
moeder-kind relatie, of is het een uiting van de eigenheid, het karakter? Als de
of-of vraag het kijken naar het eigen kind gaat beheersen, dan dreigt de opsluiting in één van de antwoorden. Dan verdwijnen de grijstinten die tussen de verschillende mogelijkheden liggen, de combinaties die het kind maken tot wie het is.
Zijn de huilbuien van Piet deel van het syndroom, duiden ze op opvoedingsproblemen, of verraden ze aanvallen van eigenheid? (Jet Isarin, 2002)

Iedere persoon heeft een kortere of langere geschiedenis. Alles wat
iemand meemaakt kan een indruk achterlaten en kan een volgende
gebeurtenis kleuren. Wanneer je bijvoorbeeld kennis hebt van de vele
ziekenhuisopnames van een persoon, met pijnlijke herinneringen aan de
witte jassen, dan kun je zijn angst voor de kleur wit begrijpen.
De geschiedenis van de persoon of het levensverhaal kan samen met
die persoon worden opgeschreven of verzameld in voorwerpen bijeen
gebracht worden, bijvoorbeeld in een persoonlijke schatkist.
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De persoonlijke schatkist kan gevuld zijn met een cassettebandje met
favoriete muziek, een videoband met beeld en de stem van mama en
papa, een oude knuffel, een foto van de persoon als kleuter, de geur
van appels die er altijd was, etcetera.
De voorwerpen samen doornemen (bekijken, voelen, ruiken, horen) kan
de persoon helpen zijn geschiedenis te (her)kennen. Voor kinderen die
nog thuis wonen, is dit misschien nog niet heel erg wezenlijk: de
ouders zijn zo doordrongen van het levensverhaal dat er altijd samen
herinneringen opgehaald worden. Toch kan het ook dan nuttig zijn om
ervaringen te laten beklijven. Volwassen mensen, waarvan de ouders
meer op afstand zijn komen te staan, nemen niet altijd als vanzelf
hun geschiedenis met zich mee. Voor hen kan een persoonlijke schatkist een belangrijk hulpmiddel worden om meer persoonlijke aandacht
te krijgen.

Elsa heeft de gave mensen aan zich te binden. Ze straalt heel duidelijk uit: “Je
bent welkom, ik geniet als jij er bent". Ze wordt mopperig als het te lang stil is
om haar heen. Mensen gaan van haar houden en kunnen zichzelf zijn. Elsa moet
wel een grenzenloos vertrouwen in deze wereld hebben. Een aantal stagiaires van
de verzorgenden-opleiding blijft regelmatig komen om even haar blije gezicht te
zien en haar ongecompliceerde wijze van genieten.
(Mededeling Willie Tempelman)

Hannah tekent en knutselt niet, er zijn maar weinig sporen die Hannah in de
wereld achterlaat. Daarom zijn de oude journaals van Hannah zo belangrijk. Om
te weten wat ze heeft meegemaakt, schrijven de begeleiders van het dagverblijf
en wij dagelijks een stukje over haar: heeft ze goed geslapen, een epileptische
aanval gehad, wat heeft ze meegemaakt: vakantie, verjaardagen.
(Syl van Duyn, 2001)

Het levensverhaal kan aanleiding zijn voor de afweging een vorm van
therapie te zoeken om bepaalde aspecten uit die geschiedenis alsnog
te verwerken en positiever af te sluiten. Want waarom zou iemand met
ernstig meervoudige beperkingen geen trauma's opgelopen kunnen hebben
en waarom zou iemand geen recht hebben op behandeling hiervan?
Bijvoorbeeld door middel van muziektherapie of psychomotore therapie
kunnen blokkades afgevlakt of opgeheven worden.
De levensverwachting van mensen met ernstig meervoudige beperkingen is in veel gevallen korter dan die van anderen. Daarbij komt het
feit dat velen van hen regelmatig ernstig ziek zijn of forse epileptische
toevallen hebben. Reden temeer om te zorgen voor optimale kwaliteit
van de relaties en zorgvuldige afstemming op zijn of haar eigen
invloed.
Het unieke van een persoon, de eigen(aardig)heid, zijn karakter, dat wat
je in hem bewondert, is wat we versterkt willen zien. Met meer zeggenschap kan de persoon steeds meer zichzelf laten zien en zichzelf zijn.
Als je Robert goed kent, dan weet je dat hij het prettig vindt met blaadjes te knisperen.
(Foto: Harry Hofman)
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3. De kansen

Een uitgebreider netwerk
De ouders en eventueel broers en/of zussen van de persoon zijn het
meest voor de hand liggend om een belangrijke rol te spelen in het tot
stand brengen van zeggenschap. Zij kennen de persoon en kennen zijn
behoeften, maar kunnen bovendien op een persoonlijke manier voor
hem of haar bedenken of intuïtief aanvoelen wat zijn of haar leven meer
kleur zou kunnen geven. Het is mogelijk dat het contact met hen ondersteund moet worden en in een enkel geval hersteld. Wanneer de ouders
niet meer leven en er geen broers of zussen zijn, is er misschien een
ander familielid die de rol van belangenbehartiger op zich zou kunnen
en willen nemen. Soms kan er een vriend van de familie, een bezoekrelatie of een (oud)begeleider zijn, die een speciale band heeft (gehad)
met de persoon, die om hem of haar geeft en meer diepgang in de wensen kan brengen.
Iedereen is gebaat bij een sociaal netwerk dat bestaat uit familie, vrienden, kennissen, collega's en buren. Ook mensen die beroepshalve met je
te maken hebben, komen in je netwerk voor, zoals bijvoorbeeld de huis arts, de tandarts en leraren. Mensen met ernstig meervoudige beperkingen
hebben vaak een sociaal netwerk dat voor het merendeel bestaat uit
beroepskrachten (juist door hun beperkingen) en maar voor een klein
deel uit eigen vrienden. Men zou kunnen denken dat ze een ander niets
te bieden hebben, maar dat is natuurlijk niet waar.
Niek Vink en Saskia Haanraadts hebben in hun voorstelling een scene, waarin zij
heel beeldend duidelijk maken hoe het netwerk van hun zoon met ernstig meervoudige beperkingen eruit ziet. Het zijn vooral heel veel volwassenen en mensen
die beroepshalve met hem te maken hebben of hebben gehad: zoals kinderartsen,
neurologen, KNO-artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedistes, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen, taxi-chauffeurs, vervoersbegeleidster
en vijf kinderen uit zijn groep.

Het kan een welkome aanvulling zijn als er een bezoekvriendin, een
wandeltante, een buurvrouw of een kind uit de wijk tot de contacten
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behoort en als het goed is leidt dit tot plezier voor beiden. Bijna alle
ervaringen moeten aangereikt worden en zo zijn ook vrien den er niet als
vanzelf: soms moet er naar gezocht worden.
Ellen houdt van muziek en vooral van zangstemmen. In een Persoonlijke
Toekomst Planning komt de wens naar voren dat het voor Ellen leuk zou zijn
muziekuitvoeringen bij te wonen. Een buurvrouw zit op een zangkoor en haalt
Ellen op om naar de wekelijkse repetitie van haar zangkoor te gaan. Ellen geniet
hiervan en de buurvrouw geniet met haar mee.

‘Gewone’ kinderen komen als vanzelf heel veel andere kinderen tegen in
de buurt, op de speelzaal, op de basisschool en op de middelbare
school. Met hen trekken ze kortere of langere tijd samen op. Kinderen
leren veel van andere kinderen en dit gaat spelenderwijs. Het contact
tussen kinderen is van een andere orde dan het contact tussen een volwassene en een kind. Bij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen
moet het contact met andere kinderen een kans krijgen door hen in
elkaars nabijheid te brengen; dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
Hannah steekt haar hand tot ooghoogte uit en laat haar vingers door de lucht
dansen. Net zo lang tot Cigdem haar hand uitsteekt. Dan strijkt Hannah zachtjes
met haar hand over de palm van de hand tegenover haar. Een tweede hand volgt,
vingers fladderen door de lucht en nemen steeds weer nieuwe posities in. Met de
geluiden die ze maken vertellen ze elkaar dingen: "Hallo ik ben er weer." Cigdem
en Hannah zijn echte vriendinnen, ze hebben elkaar uitgezocht.
(Syl van Duyn, 2001)

Kinderen spelen met kinderen en zorgen voor hun eigen plezier: hieraan
kun je als volwassene niet tippen. Maar soms maken ze ook ruzie.
"Wat heeft Hannah voor kras op haar wang?" vraagt Bauke. "Dat heeft Cigdem
gedaan." antwoord ik. Hannah giechelt bij het horen van die naam. "Tenminste dat
staat in het schrift van Hannah." Zomaar?" vraagt Marte, die nu ook over de rand
van de box heen hangt. "Sinds wanneer doen gehandicapte kinderen iets terug?"
zegt Bauke oprecht verbaasd. Ik moet erom lachen, maar hij heeft gelijk. Zo'n
schram is vrij ongebruikelijk, gelukkig zijn Hannah en Cigdem aan elkaar gewaagd.
(Syl van Duyn, 2001)

De basisschool is een plaats waar veel kinderen zijn en waar de kans op
contacten met andere kinderen groot is. Ook voor kinderen met ernstig
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meervoudige beperkingen kan het leuk zijn om, met een persoonlijk
begeleider en misschien slechts een dagdeel in de week, deel te nemen
aan het basisonderwijs. Een bijkomend voordeel is dat het aangaan van
vriendschappen in de buurt en het vormen van een eigen netwerk veel
meer kans krijgt. Wat te denken van meedoen met verstoppertje of tikkertje samen met de andere kinderen op het plein?
Uiteindelijk werd Kris [een meisje met ernstig meervoudige beperkingen], inmiddels
7 jaar oud, toegelaten op de basisschool voor twee ochtenden in de week in
groep 2. Samen met Willy (de begeleidster) ging ze de ochtenden op pad, weer
of geen weer. De kinderen beleefden veel plezier samen. Het werd zelfs soms een
wedstrijd wie er met Kris samen mocht werken. Nadat het kringgesprek was
geweest, mochten de kinderen een werkje uitkiezen. Eén klasgenoot mocht kiezen
voor Kris en samenwerken met behulp van Willy. Dit experiment duurde twee jaar,
we vonden het een succes. Helaas was er weinig doorgroeimogelijkheid voor Kris.
Wanneer we later Kyra naar school brachten, kwamen er altijd kinderen naar Kris
toe, die bij haar in de klas hadden gezeten.
Kris kan iets betekenen voor andere kinderen: door haar rustige uitstraling komen
andere kinderen meer tot rust. Anderen kunnen iets betekenen door de aanwezigheid van Kris: een meisje dat gebruik maakt van een looprekje kan een functie
vervullen. Ze duwt de rolstoel van Kris, normaal was zij het die altijd hulp nodig
had. Zo worden verschillende mensen gelukkig, ieder op zijn manier.
(Carin Ballas, 2001)

Op meerdere plaatsen komen
Wanneer we iemand meer te zeggen willen geven over zijn eigen leven,
is het van belang dat deze persoon ook op meerdere plaatsen komt.
Zoals voor ieder ander verruimt het zijn of haar blik als hij of zij eens
andere mensen en andere situaties tegenkomt. Het is zelfs nuttig om
minder prettige zaken te ervaren of fouten te kunnen maken, ook daarvan
kun je leren. Een plensbui op je hoofd of een botsing tegen een deur
zijn ook ervaringen! Mensen met ernstig meervoudige beperkingen zullen
vooral zintuiglijke indrukken opdoen: in de natuur kunnen zij volop aan
hun trekken komen: de zon, de wind, de regen, de sneeuw, boslucht en
een bladerdek, de zoute zeelucht en het zand.
Maar ook tussen mensen valt er veel te beleven: een aftershave of parfum,
roodgelakte lippen, mooie glitterkralen en zachte handen, even de geur
van vers brood opsnuiven bij de bakker of een zacht konijn op schoot
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bij de kinderboerderij. De serene sfeer ervaren in een bibliotheek met de
geur van boeken, of in een kerk met gezang, kaarslucht of wierook.
Elsa is gevoelig voor sfeer, geluiden en geur, ze is zeer slechtziend. Op de markt
wordt ze helemaal vrolijk, in kledingwinkels ook, maar bij de drogist gaat ze
mopperen, de geur en de kilte staan haar niet aan. Elsa geniet erg van de sfeer
in een kerk of een concert van een bigband of muziekvereniging. Ik neem haar
zoveel mogelijk mee naar dit soort dingen. De andere kinderen in ons gezin doe
ik hier absoluut geen plezier mee, dus die blijven thuis.
(Mededeling Willie Tempelman)

Het beleven van spanning aan een wedstrijd in een voetbalstadion of
autoraces kan een leuke ervaring zijn. Zelf deelnemen aan een wedstrijd
of sport is voor sommigen natuurlijk nog veel leuker, of in een vrachtwagen zitten, meedoen aan de marathon in een joggingkar. En wat te
denken van worst proeven bij de slager, een knapperend kampvuur met
gitaarmuziek, schommelen op een rondvaartboot, genieten van de zon
op een terrasje of plezier beleven aan een deftige theatervoorstelling?
Een bijkomend voordeel is dat er contacten gelegd kunnen worden.
“Vind je de muziek mooi, zal ik het nog eens spelen?”, “Wat leuk dat je
er bent, wil je iets proeven?”
Als Kyra (ons niet gehandicapte kind) op een terrasje de aandacht van andere
mensen had, haalde ze Kris (ons kind met een ernstig meervoudige beperkingen)
erbij om aan hen te laten zien dat er nog iemand bij haar hoorde. Het was alsof
ze intuïtief aanvoelde dat mensen haar zonder schroom aandacht gaven, echter
voor Kris was dat iets anders. Door het gebaar van Kyra gebeurden er dingen. Zij
maakte mensen op haar attent en liet hen zien hoe gemakkelijk het was om contact met Kris te maken. (Carin Ballas, 2001)

Een dagje met het gezin of familie naar de Efteling of naar het Land van
Ooit biedt voordelen voor meerdere partijen: geen lange wachttijden
want rolstoelen hebben een eigen ingang. Omgekeerd kan een aangepast
dagje uit naar de Manege zonder drempels, of een bezoek van theater
Icarus, Locomotion of een Ranja-concert, ook voor broertjes en zusjes of
vriendjes uit de straat een leuke ervaring zijn, die ze met het kind met
een meervoudige beperkingen kunnen delen. Ook ouders of begeleiders
kunnen meegenieten en een nieuw aspect van de persoon leren kennen.
YMCA is een organisatie die een zomerkamp voor mensen met ernstig
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meervoudige beperkingen organiseert. Iedereen krijgt een persoonlijk
begeleider en er wordt een verwenweekje op maat gemaakt. Bijkomend
voordeel is dat de ouders, eventueel met de rest van het gezin, iets
anders kunnen ondernemen.

4. De dialoog

Gevoeligheid voor signalen
Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor zeggenschap is de di aloog met de ander. De dialoog ontstaat wanneer er sprake is van een
wederkerige relatie: een relatie op basis van gelijkwaardigheid en open heid. Dit hangt niet alleen samen met de mate van gevoeligheid voor de
signalen van anderen, maar ook met je eigen houding. De signalen die
door de ander worden uitgezonden kunnen klein zijn en divers of juist
erg beperkt. De kennis over deze signalen ligt voor het oprapen bij
ouders, maar deze is niet altijd opgeschreven en toegankelijk voor derden.
De signalen met bijbehorende betekenis zouden altijd bij de persoon
aanwezig moeten zijn, als een soort woordenboek.
Sommige ouders zijn voorzichtig die informatie te geven, "Misschien zie
ik meer dan er is." Veel signalen moet je aanvoelen, daar moet je je
intuïtie bij gebruiken en ze zijn niet gemakkelijk vertaalbaar.
Bijvoorbeeld: door enthousiasme kan bij iemand de spanning toenemen
en dit kan plezier betekenen. Toename van spanning in het lijf kan ook
duiden op angst of pijn, maar dan is dat aan zijn gezicht af te lezen.
Wanneer de wederkerigheid er niet als vanzelf komt doordat je kind naar je lacht
of zijn armpjes naar je uitsteekt, gaan ouders op zoek naar andere signalen. Ze
leren signalen onderscheiden die door de buitenwereld niet eens als signalen
worden herkend. Kreunt het kind en doet het dat van pijn of van genot?
Ouders staan open voor hun kind, ze worden erdoor geraakt en veranderen zelf
ook door hun kind. Een kreuntje kan voor hen heel belonend zijn.
(Jet Isarin, 2002)

Bewustzijn van je houding
De houding die gevraagd wordt is er één van respect voor de persoon,
de mogelijkheid open houden dat hij of zij ergens een mening over kan
hebben, al weet je niet zeker of deze ook kenbaar kan worden gemaakt.
Een uitnodigende, volgende houding hierin, waarbij je je eigen mening
kent en je ervan bewust bent dat je daar bescheiden mee omgaat.

Voor Renée betekent kind-zijn tussen andere kinderen bijna altijd veel plezier beleven.
(Foto: Ineke Hurkmans)
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Tijdens de overdracht aan de begeleider van het dagactiviteitencentrum praat de
begeleidster van de woongroep niet rechtstreeks met haar collega. Ze gaat naast
Michael staan en kijkt hem aan. Dan vertelt zij hoe de ochtend is verlopen. Michael
reageert hierop door een geluid te maken en een lach als teken van herkenning.
Op deze manier maakt ze aan haar collega duidelijk dat ze namens Michael
spreekt en hem wil betrekken in hun gesprek. (Mededeling Carla Wikkerman)
Wanneer ik thuis ben, heb ik de hele dag de radio aan, dit geeft een ontspannen
sfeer en ik kan op de hoogte blijven van het nieuws. Ook al vermoed ik, dat dit
voor heel veel mensen geldt en vast ook voor mensen met ernstig meervoudige
beperkingen, toch mag ik er niet vanzelfsprekend vanuit gaan en de radio aanzetten in hun woonruimte. Voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen
geldt namelijk vaak dat ze door de combinatie van beperkingen (in heel veel
gevallen is er bovendien sprake van een visuele beperking) hun gehoor moeten
gebruiken om zich te oriënteren op mensen en activiteiten en op hun eigen positie in de ruimte. De radio kan dan een stoorzender zijn. Instemming vragen om
op bepaalde tijdstippen de radio toch aan te zetten staat natuurlijk vrij en een
enthousiaste reactie kan voor een ‘ja’ staan.

Gewone ervaringen staan vaak op gespannen voet met de medisch
getinte verzorging die mensen met ernstig meervoudige beperkingen
nodig hebben. Een voedingspomp aansluiten is een volstrekt andere
handeling dan iemand eten geven, het zou zelfs vrijwel zonder contact
plaats kunnen vinden. Het slangetje van de sonde, dat niet door wil
lopen, kan alle aandacht opeisen en de persoonlijke aandacht die een
eetsituatie met zich mee brengt is dan weg. Genieten van de lekkere
smaak, het voldane gevoel van een volle maag in contrast met een
hongergevoel, de sfeer van met z'n allen aan tafel zitten en ervaringen
delen zijn voor veel mensen met ernstig meervoudige beperkingen
eigenlijk niet meer zo gewoon. Wanneer iemand sondevoeding krijgt, is
het nabije contact en de tijd nemen voor de ander er niet meer vanzelfsprekend tijdens eetsituaties. Dit moet bewuster ingepland worden.
Robert ligt in zijn ligorthese en reageert direct met een geluidje en een armbeweging als hij bij binnenkomst mijn stem hoort. Ik ga naar hem toe en klop
zacht met mijn hand op zijn borst. Zijn reactie is van korte duur, hij is erg suf
en hij lijkt gezien zijn gezichtsuitdrukking niet zo lekker in zijn vel te zitten. Ik
maak even het slangetje van zijn maagsonde los. Er komt veel lucht uit, misschien had hij daar wel last van.
Het is tijd om te 'eten'. Omdat het zo'n lekker warm gevoel van binnen geeft,

3 0 Eigen invloed ervaren

warm ik de sondevoeding even in de magnetron en sluit daarna de fles via de
pomp aan zijn maagsonde aan. Ik stel de pomp met enige aarzeling in op een
iets hogere dan de gebruikelijke snelheid, misschien ervaart hij zo iets van het
voldane gevoel van een gevulde maag?
Robert reageert met een kraai als hij het geluid van de tillift hoort en zodra de
deur opengaat en de voorjaarswind ons tegemoet waait maakt hij weer een
geluidje. Tijdens het lopen houd ik mijn hand vlak bij zijn linkerhand. Alleen met
die hand kan hij bewegen en voelt hij meestal aan de speeltjes die aan zijn rolstoel hangen. Ik maak gekke geluiden en vertel wat er te horen, te zien en te
ruiken is. (Harry Hofman, 1998)

Mensen hebben anderen om zich heen nodig die om hen geven. Dit gaat
natuurlijk ook op voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen.
Maar is één van de doelen in het werkveld ooit dat er meer geknuffeld
moet worden? Bij weerstand of angst voor enige intimiteit (aanraken,
masseren, knuffelen) bij een begeleider voor een persoon, zou onderzocht
moeten worden hoe en met wie welke relatie mogelijk is.

Ondersteuning bij communicatie
Wanneer we iemand meer te zeggen willen geven, kan het nuttig zijn
ondersteunende communicatiemiddelen te gebruiken afhankelijk van de
mogelijkheden die een persoon heeft. Kan hij een knop indrukken met
zijn handen, voeten of hoofd, dan is een Big Mac-knop een uitkomst.
Het kan gebruikt worden als signaal: “Ik wil nu iets zeggen”, of als knop
waar een boodschap namens de persoon is ingesproken.
In principe is elke bewuste beweging te gebruiken om iets aan te sturen, dit kan communicatie-apparatuur zijn, maar ook een electrische rol stoel etcetera. De controle hierover is er echter niet als vanzelf. Dit
moet worden aangeleerd. Denk daarbij aan de autorijlessen die velen
van ons hebben gevolgd. Alle afzonderlijke handelingen die inmiddels
geautomatiseerd zijn, hebben we stap voor stap moeten aanleren.
Tijdens de lessen heeft de instructeur bij ieder van ons regelmatig moeten ingrijpen. Maar ook de mensen in de omgeving van iemand die een
communicatiehulpmiddel heeft, moeten ermee leren omgaan. Mag je bijvoorbeeld een communicatiehulpmiddel uitzetten op bepaalde momenten
van de dag? Of moet je iemand leren af en toe zijn mond te houden
zonder deze af te plakken?
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Aanraken is de meest directe vorm van communiceren. Aanraken is ook geraakt
worden. De verzorgingsmomenten zijn bij uitstek geschikt om Robert het contact
te laten beleven. Via de aanraking kan hij onze gevoelens ervaren en wordt hij
uitgenodigd tot reactie en mogelijk tot initiatief. Door tijdgebrek kunnen begeleiders hun tempo vaak onvoldoende aanpassen aan mensen als Robert. Hun
tempo ligt noodgedwongen te hoog waardoor ze de vaak subtiele signalen en
daarmee zijn initiatieven gemakkelijk kunnen missen. In de omgang gaat dan de
functionaliteit overheersen, zorg is dan alleen maar verzorging geworden en
belangrijke belevingsmomenten gaan verloren. (Harry Hofman, 1998)

Waar ouders van hun kind geleerd hebben de signalen te zien en te vertalen, kunnen zij dit aan begelei ders leren. Begeleiders zullen dit alleen
kunnen leren als ze zich willen openstellen en geduld hebben om te
wachten. Gebruik van de videocamera kan een hulpmiddel zijn om samen
te kijken, samen met ouders, samen met therapeuten, zodat signalen ook
op dezelfde wijze gezien worden en dezelfde betekenis kunnen krijgen.
Wanneer Anne van links wordt benaderd, staat ze open voor contact, wanneer je
haar van rechts benadert lukt het haar niet goed aansluiting met je te krijgen.
Deze ontdekking wordt gedaan door samen naar videobeelden te kijken. Links en
rechts worden in de praktijk echter gemakkelijk door elkaar gehaald, vooral door
mensen die haar niet dagelijks zien: was het nu links of rechts? De logopediste
heeft met Anne op het werkblad van haar stoel aan de linkerkant een lachend
gezichtje geplakt, nu kan niemand zich meer vergissen.

Gedragingen van een persoon, met de daaraan toegekende betekenissen,
kunnen wanneer ze met een digitale videocamera worden opgenomen op
een CD-rom disk overgezet worden. De beelden zijn dan gemakkelijk toegankelijk voor begeleiders en kunnen gebruikt worden bij het opstellen
van een persoonlijk plan of in overdrachtsituaties. Waarbij men overigens
niet moet vergeten om vooral ook zelf te blijven kijken, uitproberen en
ontdekken.

Ornella laat met een druk op de Big Mac-knop aan Ina horen hoe mooi papa voor haar kan zingen.
(Foto: Rita van Burgsteden)
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5. De middelen

Zeggenschap voor mensen met meervoudige beperkingen is er niet als
vanzelf. Soms moet hen iets aangeleerd worden, soms moeten begeleiders
een andere houding aanleren.
Gewoontevorming in dagelijkse begeleiding kan heel gemakkelijk afbreuk
doen aan het hebben of krijgen van zeggenschap voor mensen met ernstig
meervoudige beperkingen. Wanneer er een vaste routine ontstaat in de
dagelijkse verzorging en het aanbieden van activiteiten krijgt de persoon
op een bepaald moment wat hij of zij zou moeten hebben, maar het risico
bestaat dat dit nooit meer wor dt bijgesteld aan de hand van gewijzigde
behoeftes. Wanneer nieuwe collega's ingewerkt worden, kunnen ingesleten
gewoontes overgedragen worden die niet opnieuw zijn getoetst. Met het gevaar dat jarenlang een minder adequate benaderingswijze wordt toegepast.
Afwijken van de routine door kleine variaties aan te brengen en eens iets
anders uit te proberen (vaak langer dan één keer) biedt mogelijkheden om
nieuwe dingen van een persoon te ontdekken. Bovendien kan dit begeleiders
weer enthousiast maken. Het toevallig ontdekken kan ook een kans krijgen
door een vakantieweek, de frisse blik van stagiaires of gewoon door je intuïtie te volgen. Doelgericht variaties aanbrengen om iets uit te proberen of
om iets aan te leren maakt de kans op ontdekkingen natuurlijk nog groter.
Om meer zeggenschap te realiseren voor mensen met ernstig meervoudige
beperkingen zullen ouders, verwanten of vrienden meer de regietaak
moeten krijgen. Niet omdat ouders blijvend voor hun kind moeten praten,
maar vooral omdat zij anders dan de professional een persoonlijke (nietbetaalde) relatie hebben. Het wordt gemakkelijker voor ouders om, naarmate het kind ouder wordt, iets meer afstand te nemen tot hun kind, wanneer
elders een persoonlijke levenssfeer wordt geboden en er voldoende (liefst
ook niet-betaalde) contacten voor de persoon gerealiseerd zijn.
Of mensen met een verstandelijke of meervoudige beperkingen inderdaad voldoende zeggenschap krijgen is een van de zaken die Stichtin g
Perspectief onderzoekt als ze de zorg- en dienstverlening evalueert.
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Bij deze evaluaties is een belangrijke plaats ingeruimd voor het perspectief van gebruikers van de zorg. Vervolgens doet Stichting Perspectief
aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen.

Methodieken
Een methodiek die recht kan doen aan zeggenschap voor mensen met
ernstig meervoudige beperkingen is het Opvoedingsprogramma van Carla
Vlaskamp. Deze methodiek is speciaal gemaakt voor deze mensen en
gericht op het behalen van successen. In samenspraak met ouders gaat
een team op zoek naar een perspectief voor de persoon. Aan de hand
van dit perspectief worden doelen gesteld: grote en kleine doelen die
positief of negatief resultaat moeten kunnen opleveren binnen een van
tevoren gestelde termijn. Door gericht en met alle betrokkenen aan één
doel te werken en dit regelmatig te evalueren is de kans veel groter dat
het doel gehaald wordt, dan wanneer er aan heel veel kleine doelen
gewerkt wordt met een heel lange looptijd.
Voorbeelden van wensen van ouders voor hun kind, die omgezet worden
in een perspectief en doelen:
De wens van een moeder "Ik wil dat mijn kind zo gelukkig mogelijk is." wordt
vertaald in kleine doelen: we weten wanneer ze gelukkig of niet gelukkig is en
waardoor. Vervolgens willen we onderzoeken hoe we dat wat haar gelukkig maakt
zo vaak mogelijk kunnen laten plaatsvinden en kijken we of minder geslaagde
programma-onderdelen kunnen vervallen.
De wens van een vader voor zijn zoon: "Ik wil dat mijn kind ontspannen is, dan
kan hij met zijn hoofd draaien om ons te volgen en ons bewust signalen geven."
Voor deze jongen betekende het dat er eerst heel weinig met hem gedaan mocht
worden: vanuit die rust ging hij zelf meer initiatieven nemen.
De wens van een ander ouderpaar: "Wij zouden willen dat ons kind zich ergens
naartoe kan bewegen, zodat meer gevoel van vrijheid kan worden ervaren en zij
op die wijze ook kan aangeven wat zij wil." Met veel doorzettingsvermogen van
beide partijen (instructeurs en kind) kan zij in een electrische rolstoel rijden.
Andere onderdelen van het dagprogramma kwamen langere tijd te vervallen. Maar
zij kan nu ondeugend zijn door ergens anders heen te rijden dan wij willen.

In dagcentra en zorginstellingen wordt er van tijd tot tijd een bespreking
georganiseerd over een persoon met begeleiders en teamleden. Het is
inmiddels gebruikelijk dat ook ouders of verwanten daarbij uitgenodigd
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worden en in meer of mindere mate de regie krijgen over de ondersteuning die geboden zou moeten worden. De aanwezigheid van de persoon
met ernstig meervoudige beperkingen bij deze besprekingen is echter
nog een uitzondering. Waar dit al wel gebeurt blijkt dat er als vanzelf
met meer respect over en soms ook met de persoon gepraat wordt. Men
wordt gedwongen het taalgebruik aan te passen of delen te ‘vertalen’ en
af en toe te checken wat hij of zij er zelf van vindt. Het kan er ook toe
leiden dat men minder de neiging heeft af te dwalen of hoogdravende
doelen te stellen en dichter aansluit bij wat bij de persoon past. Een
ervaring is dat men dan minder over de tekst op papier spreekt en meer
met elkaar in gesprek is.
Nora zit bij de bespreking, het gesprek gaat over haar en over de plannen die men
voor haar heeft. Iedereen is op Nora gericht, er wordt tegen haar gepraat en er
wordt op een positieve manier over haar gesproken. Nora kan niet woordelijk begrijpen wat er gezegd wordt, maar ze hoort haar naam vaak noemen. Ze beleeft er iets
aan en dat straalt ze ook uit, onder andere door te lachen en mee te keuvelen.
(Mededeling Tim Burgler)

In ieder persoonlijk plan zou een onderdeel ‘zeggenschap’ ingevoerd
moeten worden: op welke wijze heeft deze persoon op dit moment
invloed op zijn eigen bestaan, wat kan en mag deze persoon zelf bepalen?
En wat willen we de komende tijd hierin veranderen? Weten we waar hij
zeggenschap over zou willen hebben of gaan we dit onderzoeken en hoe?
Hebben we een vermoeden en gaan we dit uitproberen?
We moeten daarbij ook kritisch naar onszelf kijken: waarover laten we
de persoon meebeslissen en informeren we hem als wij een beslissing
nemen, mag iemand erbij zijn als er een beslissing over hem genomen
wordt? Misschien zonder de verwachting dat iemand zal kunnen reageren,
maar meer nog vanuit respect voor de persoon.
In de burgerschapsvisie wordt ervan uitgegaan dat de hulpverlener ook naar
zijn eigen rol kijkt en niet als toeschouwer buiten schot blijft. Door te luisteren, uit te nodigen, kan hij mogelijkheden laten toenemen en ondersteuning
ontwikkelen. Hulpverleners maken een omslag in denken door. “Wat kunnen
wij (hulpverleners) doen om jou te helpen?” wordt nu: “Wat zou voor jou
een goed toekomstperspectief kunnen zijn en wat kunnen we samen (hulpverleners en de persoon zelf) doen om in die richting te veranderen?”.
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Darwin is een man met ernstig meervoudige beperkingen. Hij leidde de eerste 45
jaar een zittend leven in een instituut: men ging ervan uit dat hij snel zou sterven.
Dit veranderde toen er een nieuw personeelslid kwam, zij ging zoeken welke activiteiten ze met Darwin kon ondernemen en op welke wijze hij kon communiceren.
Hij kreeg een systhematische instructie en toen hij 50 jaar was kon hij een symbooltaal gebruiken. Het blijft soms raden wat hij bedoelt, want hij kan beter
reageren dan het zelf aangeven. Maar ook op die wijze kom je er samen uit. Hij
ging werken met ondersteuning en was boos toen hij na een aantal jaren met veel
plezier gewerkt te hebben met pensioen moest gaan. (Mededeling John O'brian)

Een methodiek die ondersteunend is bij het werken aan zeggenschap is
de Persoonlijke Toekomst Planning. Anders dan bij een plan vanuit de
voorziening is dit een instrument van de cliënt. Hij of zij heeft zoveel
mogelijk zelf de regie, of anders iemand die hem of haar goed kent (de
ouders, een broer of zus, een vriend, een begeleider). Met behulp van
tekeningen worden wensen in kaart gebracht en gezocht naar mogelijkheden die op korte termijn te realiseren zijn. Daarbij wordt aansluiting
gezocht bij de sociale netwerken van de personen die aanwezig zijn.
Deze methode wordt nog niet vaak gebruikt bij mensen met meervoudige beperkingen, maar ze is soms al wel doeltreffend. Voor de persoon
uit het volgende voorbeeld werd met de methode van de Persoonlijke
Toekomst Planning een leuke werkplek gerealiseerd.
Joop heeft een baan bij Intratuin. Hij heeft ernstig meervoudige beperkingen en
daarom werkt hij nauw samen met een collega: prijzenstickers plakken en plastic
hoezen van planten afhalen. Waar zij een hand tekort komt, kan Joop de helpende hand bieden. Joop draagt bedrijfskleding en heeft een naamkaartje op, waardoor hij herkenbaar is als Intratuin-medewerker. Door de verandering van omgeving verandert er meer voor Joop: hij wil geen slab meer om en kiest voor een
boerenzakdoek om zijn hals. Op tijd op zijn werk komen is erg belangrijk voor
Joop, hij weet aan de chauffeur van de taxi duidelijk te maken dat hij dat wil.

Uit dit voorbeeld blijkt overigens ook hoe de ene verandering tot een
andere verandering kan leiden.
Methodieken die tot doel hebben de relatie en communicatie met de
persoon met ernstig meervoudige beperkingen te verbeteren maken
nogal eens gebruik van videobeelden: de methode Heijkoop is daarvan
een voorbeeld. Met name in vastgelopen relaties is dit een geschikt
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middel om de persoon opnieuw te leren kennen en aansluiting te zoeken,
waardoor groei van de persoonlijkheid weer een kans kan krijgen.
Ook de methode “Kijk naar wat we zeggen” maakt gebruik van videobeelden. Deze is gericht is op zorgvraagverduidelijking en hierbij analyseert en selecteert men videobeelden om tegemoet te kunnen komen
aan wensen en behoeften.
In het COCP-programma (Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende
kinderen en hun Communicatieve Partners) krijgen ouders en anderen
die belangrijk zijn in het leven van het niet-sprekende kind begeleiding
en instructie aan de hand van video-opnames over manieren om de
communicatie bij het kind te stimuleren.

Opleidingen en cursussen
Er zijn geen specifieke opleidingen voor begeleiders die met mensen met
ernstig meervoudige beperkingen willen werken. Er is hooguit een module
in een meer algemene opleiding tot begeleider in de zorg voor mensen
met verstandelijke beperkingen. Uitbreiding van opleidingsmogelijkheden en na- of bijscholing zijn noodzakelijk.
Cursussen voor begeleiders die zeggenschap voor mensen met ernstig
meervoudige beperkingen bevorderen kunnen betrekking hebben op:
- de visie die men heeft op mensen met ernstig meervoudige beperkingen;
- de richting waarin iemand iets aan zijn leven zou willen veranderen
en de wijze waarop dit methodisch kan plaatsvinden;
- het opbouwen van een wederkerige relatie waarin de dialoog tot
stand kan komen;
- verbeteren van de sensitiviteit voor signalen van de ander en van
zichzelf;
- communicatie en ondersteunende hulpmiddelen;
- electronische besturingsmogelijkheden en hun toepassingsmogelijkheden;
- medische en para-medische stoornissen en therapiemogelijkheden;
- psychodiagnostische kennis;
- de betekenis van signalen door vanuit zoveel mogelijk invalshoeken
(transdisciplinair) naar de persoon te kijken en de signalen eenduidig
te gaan interpreteren;
- netwerkontwikkeling, integratie en participatie (oftewel: hoe kan men
ondersteuning bieden bij het krijgen van meer niet-betaalde vrienden
Joop met zijn collega van Intra-tuin (Foto: Coos Polak)
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en bij het gebruik maken van reguliere voorzieningen in de samenleving?);
kleinschalige wooninitiatieven;
dagactiviteiten, vrijetijdsbesteding.
etcetera.

Inleving
Naast methodieken om kennis en vaardigheden aan te leren, speelt ook
de mogelijkheid tot inleving een belangrijke rol wanneer we iemand
meer zeggenschap willen geven.
Een poging je te verplaatsen in de ander zou kunnen zijn om je eens in
zijn of haar positie te begeven. Ga maar eens in de box liggen en wat
zie je dan? Een wit plafond? Een paar fleurige, bewegende voorwerpen,
of een spiegel waarin je jezelf ziet? En als je niet zou kunnen zien: doe
dan je ogen eens dicht en wat hoor je als je daar ligt? De voetstappen
van anderen, de telefoon, geluiden uit de keuken? Of is er muziek te
horen, overstemt dit andere geluiden, vind je dit prettig of niet? Wat
ruik je: de geur van verse koffie, pasgemaaid gras? Wat voel je?
De warmte van het zonlicht op je huid, of tocht het als de deur open
gaat? Hoe anders kijk je naar de wereld als je rechtop kunt zitten? Is er
wel voldoende licht om iets te zien? Krijg je de tijd om je in te stellen
op wat er om je heen gebeurt? En hoe ervaar je anderen in je omgeving?
Vanuit de positie van Hanneke zou je de ander zo kunnen ervaren:
Kondig je komst aan, ik wil je horen naderen, dan wil ik je ook zien, maar doe dat
langzaam, niet te plotseling. Daarna mag je mijn hand aanraken, dan hebben we
echt contact. Zie je dat ik probeer mijn hoofd naar jou toe te draaien? Jou ook
met mijn ogen probeer op te nemen? Het kost me wel moeite, maar ik zet door.
Ga nu maar rustig naast me zitten. Je mag best een beetje blijven praten, murmelen, neuriën of zachtjes zingen, anders raak ik jou weer kwijt.
Zo en nu zit je daar met mijn bordje eten en je weet zeker niet hoeveel eten er
op de lepel moet, hoe vlug achter elkaar en waarom doet ze haar mond niet
open? Nou, ik zal je een beetje helpen. Als je goed op me let en ook een beetje
geduld hebt meegenomen, kun je zien dat ik voorzichtig mijn mond open doe.
Als er een beetje uitloopt mag je dat voorzichtig met een slab afvegen. Dat voelt
beter en is ook leuker voor mijn gezicht. Jij zou dat toch ook willen? Wat ben je
afhankelijk van mij: alles moet ik je leren, maar je doet wel je best hoor.
(Kurt Joseph,1980)
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En wat zou Kris ons vertellen als ze het zeggen kon? Haar moeder doet
een poging:
Ik zit gevangen in mijn lijf en kan dit de meeste tijd goed verdragen. Soms zijn
er echter dagen dat ik het even niet aan kan en meer zou willen dan ik kan.
Belangrijk voor mij is dat mensen mij serieus nemen en dat ze niet over me heen
praten of iets anders zeggen dan waarin ze geloven. Door mijn lach geef ik vaak
antwoorden, ook kan ik soms gericht antwoord geven als de vraag duidelijk wordt
gesteld. Belangrijk voor mij is dat men dan naar mijn lichaam kijkt en om een
beweging vraagt die ik op dat moment kan maken. Dit is erg wisselend en soms
moeilijk te ontdekken, maar dat komt door mijn spasme. Door eerst contact met
mij te maken en een afspraak met mij te maken, kan ik vaak een antwoord
geven. (Carin Ballas, 2001)

Financiën
De overheid stelt zich meer en meer actief op om te organiseren dat de
zorgvragers meer te zeggen krijgen over het aanbod van de zorg.
Vraaggestuurde zorg betekent dat het zorgaanbod (groepsgrootte, het
soort activiteiten, therapiemogelijkheden, bejegening etcetera) steeds
meer door de vraag gestuurd zal moeten worden. Door de zorgvragers
ook het geld in handen te geven kunnen er daadwerkelijk veranderingen
plaatsvinden.
Hoe zou het met de rechten van Hannah zitten? Veel rechten zijn op haar niet
van toepassing. Werken kan ze niet, ze hoeft niet tegen kinderarbeid beschermd
te worden. Het recht om bij je familie op te groeien is voor Hannah wel heel
belangrijk. Vooral omdat dit zonder hulp zo moeilijk is te realiseren. Marte leest
voor: "Gehandicapte kinderen hebben recht op passende zorg". Ik denk aan het
persoonsgebonden budget, waarmee je zelf passende zorg kunt kopen.
(Syl van Duyn, 2001)

Met de invoering van een Persoons Gebonden Budget (PGB) hebben
ouders inderdaad meer de regietaak in handen gekregen. Men kan zelf
die zorg inkopen die het meest geschikt is en met de hoogste kwaliteit. Nog niet iedereen is het er over eens of de budgetten ook toereikend zijn. De kleinschalige wooninitiatieven door ouders van mensen met ernstig meervoudige beperkingen zijn voorbeelden van pogingen om het beschikbare geld anders te besteden met als doel de kwaliteit van bestaan te optimaliseren.
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Eén van de meest in het oog springende verschillen is dat de groepen
kleiner zijn. Wonen met minder mensen in een groep maakt het sneller mogelijk dat je gehoord en gezien wordt. De woning is bovendien
meer van de bewoners dan van de instelling of begeleiders: waardoor
ze meer te zeggen krijgen over de inrichting ervan en wie zich aan
wie aanpast.
Met een PGB kan dagbesteding worden georganiseerd, eventueel anders
dan het meest voor de hand liggende. Bijvoorbeeld door een persoonlijk
begeleider een paar uur per week met het kind mee te laten gaan naar
de basisschool in de buurt. Of door een jobcoach in te huren ter ondersteuning op een werkplek. Met een PGB kan men ook vrijetijdsbesteding
bekostigen, zoals een theatervoorstelling, rolstoeldansen of rijden op
een paard met een huifbed.
Het PGB is voor een uitkomst voor Elsa: twee dagen per week gaat ze naar een
gespecialiseerd dagcentrum. De rest van de week is ze thuis, met hulp van mensen
die er bewust voor gekozen hebben om voor haar te zorgen en haar een dag te
geven die van Elsa een erg gelukkig kind maakt.
(Mededeling Willie Tempelman)

Tot slot

Zeggenschap voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen is er
niet als vanzelfsprekend, dat zal duidelijk zijn. Wanneer we het erover
eens zijn dat iedereen hierop recht heeft en dat invloed hebben wezenlijk
is voor het zelfbesef en de kwaliteit van bestaan van de persoon, kunnen
we wel alles op alles zetten om dit te verbeteren.
Hierbij hebben de begeleiders de ouders en verdere familie hard nodig
om samen de kennis over een persoon te delen en een perspectief te
bepalen. De persoon in contact brengen met een kleurrijk palet van personen, plaatsen en activiteiten maakt het mogelijk dat er echt iets te
kiezen valt.
Veel is er te lezen en te leren, wezenlijker is wellicht de mogelijkheid je
in te leven in de ander en te bedenken waarop je zelf invloed zou willen
hebben in zijn of haar situatie. Ook hierbij kunnen door contact met
ouders en familie nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwsgierig blijven en
openstaan voor wat je ziet, hoort en voelt zijn kwaliteiten die zeggenschap voor de ander dichterbij kunnen brengen.
We realiseren ons terdege dat we in deze brochure niet uitputtend zijn
in het noemen van mogelijkheden. Aanvullingen en reacties zijn van
harte welkom op de website van de LKNG en ook schriftelijk.
LKNG
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
email: info@lkng.nl
internet: www.lkng.nl
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Gebruikte literatuur

• Ballas, Carin. Gewoon zijn. Schoonhoven: Perfect Service, 2001.
• Beek, M.H. van & Kersten, M.C.O. Een echte keus maken. Een onderzoek naar

de praktijk van keuzevorming bij huisvesting en zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap. Utrecht: Bisschop Bekkers Instituut, 1999.
• Bosk, SEV. Meervoudig complexe projecten. Ouderinitiatieven kleinschalig
wonen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Den Haag /
Rotterdam: Bosk en SEV, 2000.
• Dulk, Loes den. Zelf kiezen (self advocacy)In: Horn, G.H.M.M ten e.a.,
Handboek mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap. Maarssen: Elsevier / De Tijdstroom, 1997.
• Duyn, Syl van. Kwetsbaar bestaan. Hoofddorp: Margriet VNU Tijdschriften
i.s.m. Trion Uigevers B.V. Baarn, 2001.
• Federatie voor Ouderverenigingen (FvO) & Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN). Ruimte voor mensen. Naar een verhoging van de kwaliteit
van bestaan en de kwaliteit van ondersteuning van mensen met ernstig
meervoudige beperkingen. Utrecht: FvO en VGN, 2002.
• Fröhlich, Andreas. Basale Stimulatie. Leuven: Garant, 1995.
• Gennep, A. van. Emancipatie van de zwaksten in de samenleving; Over
paradigma’s van verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom, 2000.
• Gennep, A. van & Hove, G. van. Zijn het burgerschapsparadigma en inclusie
dan niet bruikbaar voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap?
Nederlands Tijdschrift Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 4, 2000, 246-255.
• Habekothé, Rita en Calis, Willy. Initiatieven kleinschalig wonen met zorg.
Een handreiking voor ouders en cliënten. Utrecht: LKNG, 2002.
• Hofman, Harry. Leven is beleven. Over de kwaliteit van bestaan van ernstig
meervoudig gehandicapte mensen die in een grootschalige instelling wonen.
Lezing Bosk MCG, 1998.
• Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ernstig meervoudig gehandicapt en dán?
Een onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor mensen met meervoudige
complexe handicaps. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2000.
• Isarin, Jet. Eigen ander. Moeders, deskundigen en gehandicapte kinderen,
filosofie van een ervaring. Budel: Damon, 2002.
• Joseph, Kurt. Overpeinzingen bij Hanneke. Personeelsblad van de Dr. Dentz-
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stichting in Utrecht, 1980.
• Kröber, Hans R.Th. en Dongen, Hans J. van. Mensen met een handicap en

•

•
•
•

hun omgeving. Het leren ondersteunen van mensen met een handicap in en
met de samenleving, bouwstenen voor anders denken. Baarn: Nelissen, 1997.
Sohl, C., Meulen, R. ter en Widdershoven, G. VIBON (Verhelderen Informeren
Beslissen Overleggen Negeren). Een instrument ter ondersteuning van de
omgang met de autonomie van mensen met een ernstige verstandelijke handicap
– onderzoeksrapport. Veldhoven: Severinus, 2001.
Vlaskamp, C. Een eigen perspectief. Een programma voor mensen met ernstig
meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum,. 1999.
Vlaskamp, Carla, Van Wijck, Ruud, Nakken, Han. Opvoedingsprogramma’s voor
meervoudig gehandicapten. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993.
Waal, Ellen van der, Molen, Cora van der, Jansen, Toos & Weijts, Hilde.
Werk! Op weg naar het werk van je dromen. Eindverslag van het pilotproject
begeleid werken voor mensen met een ondersteuningsintensieve vraag.
Utrecht: Stichting Reynaerde, 2001.

Een meer uitgebreide lijst van relevante literatuur is te downloaden van
de website van het LKNG: www.lkng.nl.

Bijlage: De visie van FvO en VGN op mensen
met ernstig meervoudige beperkingen
In het document ‘Ruimte voor mensen’ presenteren de besturen van de
Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN) een samenhangend pakket van wensen en voorwaarden voor
de verbetering en ondersteuning aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Dit pakket is afgeleid van de visie die men op deze mensen heeft.
De voornaamste onderdelen van deze visie zijn:
[1] Mensen met ernstig meervoudige beperkingen behoren alle kans te krijgen om

deel te nemen aan activiteiten op een wijze die betekenis voor hen heeft en
ervaring te kunnen opdoen en kennis en vaardigheden te ontwikkelen die
aansluiten op hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Zij ontvangen
respect, privacy en veiligheid, hebben sociale contacten en waar nodig krijgen
zij duidelijke en verantwoorde ondersteuning.
[2] Voor deze mensen is het hebben van relaties met andere mensen essentieel

en van levensbelang. De ernstig meervoudig beperkte persoon heeft de ander
nodig om te ontdekken wat er nodig en mogelijk is. Relaties zijn zowel doel
(zijn of haar welbevinden) als middel (kenbaar maken wat hij of zij wil, voor
de dienstverlener om goed te kunnen ondersteunen). Het is belangrijk dat
relaties zoveel mogelijk zijn gebaseerd op de voorkeur van mensen met een
beperking zelf. Voorts is van belang dat relaties niet zozeer worden beleefd
in termen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid als wel in termen van
interdependentie, dat wil zeggen van een gelijktijdige wederzijdse afhankelijkheid én onafhankelijkheid.
[3] Ook de dialoog met de ander (begeleider, huisgenoot, ouder, vriend) is van

grote betekenis voor de ernstig meervoudig beperkte mens. Dialoog heeft
niets te maken met praten, hij gaat over een wijze van in relatie zijn. In de
dialoog laten beiden zich zien, brengen als het ware hun eigenheid in terwijl
men tegelijk openstaat voor de ander en diens waarheid. Hiermee wordt recht
gedaan aan het principe van gelijkwaardigheid, aan de zingeving van het
contact en aan de capaciteit van mensen om zich met elkaar te verbinden,
ongeacht de beperkingen ten opzichte van elkaar.
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[4] Er kan geen sprake zijn van kwalitatief goede zorg en ondersteuning als de

ernstig meervoudig beperkte mens zelf niet het onvoorwaardelijke vertrekpunt
voor die zorg en ondersteuning is. Dit betekent onder meer dat zijn of haar
levensloop en biografie uitgangspunten zijn. Zorg en ondersteuning vormen
een levenslang, geschakeld proces waarin de continuïteit buitengewoon
belangrijk is. Dit leidt als vanzelf tot uitgangspunten op een meer uitvoerend
niveau, bijvoorbeeld dat, zeker voor jonge mensen met meervoudige beperkingen, het ‘geboortehuis’ de centrale plek is waaromheen zorg en ondersteuning
wordt georganiseerd en ingericht.
[5] ‘Gewoon meedoen’ in de samenleving is voor mensen met ernstig meervoudige

beperkingen een complexe, maar zeker geen onmogelijke opgave, mits voldaan
wordt aan noodzakelijke voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedere
vorm van ondersteuning, of men nu kiest voor wonen thuis, in de wijk of in
een instituut. Zij hebben te maken met het bijzondere van deze groep. Het
bijzondere moet worden erkend en vastgelegd. Zo kan enerzijds worden voorkomen dat deze categorie altijd en overal als ‘restgroep’ achterblijft.
Anderzijds kan met behulp van deze bijzondere status gewerkt worden aan de
ontwikkeling van kennis ten behoeve van de praktijk (door het stimuleren
van lokale initiatieven die worden ondersteund door onderzoek).
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Overzicht van adressen

Methodieken/Cursussen
Opvoedingsprogramma's
Carla Vlaskamp
Rijksuniversiteit Groningen,
Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, telefoon 050-3636591
Cursussen voor begeleiders
onder andere door Annie Blokhuis en Kirsten Munsterman
p/a KDC It Kampke,
Dennenstraat 35, 8924 CG Leeuwarden, telefoon 058-2670366
Persoonlijke Toekomst Planning
• Stichting de Toekomst
p/a Anne Wibaut,
Weissenbruchstraat 233, 2596 GG Den Haag, telefoon 070-3264546
• Martin de Vor, Hilde Weijts en Helmiek de Goede
p/a Stichting Reynaerde,
Heijgraeff 3, 3931 MK Woudenberg, telefoon 033-2868842,
e-mail: m.devor@hi.nl, hilde.bart@wxs.nl, hdegoede@reinaerde.nl
• Rita van Burgsteden en Ans de Jong
p/a Hessenweg 151, 3791 PE Achterveld, telefoon 0342-452240,
e-mail: Rita.vanburgsteden@12move.nl
Methode Heijkoop [Cursussen Anders kijken naar… en Videotraining]
Jacques Heijkoop Psycho Practicum,
Drietrompetterstraat 10, Postbus 26, 5256 ZG Heusden, telefoon 0416-662015,
e-mail: jacques.heijkoop@wxs.nl
Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen
en hun Communicatieve Partners
Margriet Heim en Vera Jonker
p/a Heliomare, V. Jonker,
Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee, telefoon 0226-332000,
e-mail: v.jonker@heliomare.nl
Kijk naar wat we zeggen
Adrienne van de Berg, Anneke Ellerbroek, Miriam Roemer en Leendert van Dam
p/a Sherpa, A. van den Berg, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn,
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telefoon 035-6463172 of 035-6464218,
e-mail: anneke.ellerbroek@sherpa.org
Ter overname aangeboden: ervaringskennis
Leendert van Dam en Miriam Roemer
p/a Noorderhaven, L. van Dam,
Postbus 1002, 1780 EA Den Helder, telefoon 0223- 648316
p/a Esdégé - Reigersdaal, M. Roemer,
Postbus 35, 1720 AA Broek op Langedijk, telefoon 0226-332000 of 06-13486681

Postbus 413, 3500 AK Utrecht, telefoon 030-273900,
e-mail: info@vgn.nl
Somma
Postbus 85271, 3508 AG Utrecht, telefoon 030-2363707,
e-mail: info@somma.nl

Videobanden

www.lkng.nl - Werkplaatsen en hun producten, onderzoek
www.bosk.nl - Platform EMG
www.ngbz.nl - Cursussen en studiedagen
www.zetnet.nl - Platform informatie en discussie over dienstverlening
www.vgn.org - Links over opleidingsbeleid
www.fvo.nl - Gespreks- en vragenplein, netwerken
www.isaac-nf.nl - Communicatie
www.familyvillage.wisc.edu/index.html - Communicatie, hulpmiddelen,
diagnoses, literatuur, onderwijs, media
www.stichtingdetoekomst.nl - Persoonlijke toekomstplanning
www.arduin.nl - Basale stimulatie
www.vraagraak.nl - Ondersteuning bij (mede)zeggenschap

Mijn zus heet Hannah Een film over een kind met ernstig meervoudige
beperkingen vertelt door haar zus
Beer Boneschansker, 1999
Een eigen perspectief Methode Opvoedingsprogramma's
Carla Vlaskamp, 1999
Voor informatie over beide videobanden: Rijksuniversiteit Groningen,
Afdeling orthopedagogiek, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen,
telefoon 050-3636591
OnbeTAALbaar Een bijdrage aan het verstaan van mensen met een ernstige
meervoudige handicap
KLOS TV, FvO, NIZW, 2001 Deze videoband is te bestellen bij NIZW-Uitgeverij,
telefoon 030-2306607
Werk! Op weg naar het werk van je dromen
Deze videoband zal in juni 2002 verschijnen.
Voor informatie: Stichting Reinaerde, telefoon 030-6044202

Organisaties

Bijzondere uitstapjes en voorstellingen

Stichting Perspectief
Maliebaan 71, Postbus 85273, 3508 AG Utrecht, telefoon 030-2363000,
e-mail: info@perspectief.org
Kleinschalige wooninitiatieven: Anke Procee, Bosk
e-mail: aprocee@bosk.nl
Landelijk platform EMG: Douwe Bos,
p/a BOSK,
Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht, telefoon 030-2459090,
e-mail: info@bosk.nl, emgplatform@bosk.nl
Federatie van ouderverenigingen (FvO)
Postbus 85276, 3508 AG Utrecht, telefoon 030-2363767,
e-mail: info@fvo.nl
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Ranjaconcerten
3x per jaar in KDC de Boemerang (Sherpa) in Hilversum
Renske van Ebbenhorst, telefoon 033-4632229,
e-mail: renskes@ixs.nl
Locomotion
p/a Antoinette Ruiter, Trijn Hullemanstraat 62 II, 1069 PT Amsterdam,
telefoon 020-6107914,
e-mail: ruiterantoinette@hotmail.com
Icarus, Belevingstheater voor ernstig meervoudig gehandicapten
Stichting Sneeuwval, Herenmarkt 95-B, 1013 EC Amsterdam,
telefoon 020-5289267,
e-mail: sneeuwval@westindiefilms.nl
Manege zonder drempels

Websites
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Bovenbuurtweg 50a, Bennekom, telefoon 0838-915110
YMCA
Organiseert jaarlijks een kampweek voor kinderen met ernstig meervoudige
beperkingen tussen 5 en 20 jaar (regio's Amsterdam en Utrecht en omgeving)
p/a Ingrid de Pater, Bernard Shawsingel 402, 1102 VG Amsterdam
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
Buurkerkhof 10, Utrecht, telefoon 030-2312789
Tropenmuseum [Onder andere voor muziekuitvoeringen]
Linaeusstraat 2, Amsterdam, telefoon 020-5688300
Dierentuinen onder andere:
Artis (aquarium), Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam,
telefoon 020-5233400
Burgers’ Zoo (‘ocean’), Schelmseweg 85, Arnhem,
telefoon 026-4424534
Noorder Dierenpark (vlindertuin), Hoofdstraat 186, Emmen,
telefoon 0591-618800
Dolfinarium Harderwijk, Strandboulevard Oost 1, Harderwijk,
telefoon 0341-430000
Diergaarde Blijdorp (vleermuizen, aquarium), Van Aerssenlaan 49, Rotterdam,
telefoon 010-4431495
De Efteling [Met name: Droomvlucht en Fata Morgana]
Europalaan 1, Kaatsheuvel, telefoon 0416-273535, www.efteling.nl
Het land van Ooit [Speeltuin met toestellen voor rolstoelen, groot luchtkussen, theater soms heel persoonlijk en dichtbij]
Parklaan 40, Drunen, telefoon 0416-377775, internet www.ooit.nl
Niek Vink toneel [voor ouders, familie, hulpverleners etcetera]
Niek Vink, Wallenbergstraat 67, 2131 TS Hoofddorp, telefoon 023-5577500
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