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VOORWOORD
Interviewer (I): En kon je dat kiezen, waar je naartoe ging gaan? Roel (R): Ik zou geiren in Zoetebrood... in
Appels gebleven zijn, maar ik mocht niet, hé. I: Ah, je wou graag in Appels gebleven zijn. Begeleider PVT
(B): Ja, awel, dat zeker, hé, dat in de eerste plaats, hé jong. Maar toch, als ze beslist hadden, Roel, van
‘Zoetebrood’, we gaan dat hier toch moeten afbreken, waar zoude gij dan... Mocht jij dan zelf kiezen waar
je naartoe daarachter wou? R: Awel, ik zou gekozen hebben voor Zonnewende, hé, maar ik mocht niet,
hé. I: En wat is dat, Zonnewende? B: Dat is ook een voorziening. R: In Schoonaarde. I: In Schoonaarde?
En waarom zoude daar naartoe gewild hebben? R: Dat was dichter voor mijn zuster, in Dendermonde.
(Citaat uit het onderzoek)

Kiezen waar je woont, met wie je woont, wat je eet, hoe je dag eruit ziet. “The right to eat too many
donuts and take a nap” is de titel van een inspirerend artikel dat ik las toen ik mij een decennium terug
begon te verdiepen in het discours rond Quality of Life.
Dat zelfbeschikking en autonomie de belangrijkste elementen van levenskwaliteit zijn, is genoegzaam
bekend; dat zelfbeschikking en autonomie niet in de eerste plaats gerelateerd zijn aan competenties en
vaardigheden, maar aan contexten die de persoon in staat stellen de regie over zijn leven te houden, is
een grote uitdaging. Het is deze uitdaging die de onderzoekers exploreren bij personen met een
verstandelijke beperking die ouder worden.
Wissel-werk-boek noemen de auteurs hun boek. Het concept relateert aan de boeiende en creatieve
zoektocht met verschillende actoren om werkelijk diepgaand te komen tot een co-creatie van kennis en
inzichten, waarbij meteen een uitnodiging volgt om het reflectieve denkwerk niet te laten stoppen. Vanuit
een interdisciplinaire benadering zijn de onderzoekers in dialoog gegaan met tal van actoren om
ondersteuningsstrategieën, perspectieven en bekommernissen te delen en hierbij de stem van de
persoon zelf centraal te stellen.
Want daar is het om te doen; de persoon zelf is expert in zijn eigen levenskwaliteit, de zorgverlener is
expert in de ondersteuningsstrategie die deze levenskwaliteit kan vorm geven. In die zin verschilt de
problematiek van ouder worden met een verstandelijke beperking in se niet van ouder worden in het
algemeen. In Vlaanderen hebben we helaas nog geen traditie van een inclusief beleid, eerder één waarbij
een opdeling van problematieken zich vertaalt in een categoriaal beleid. Met persoonsvolgende
financiering in de sector voor personen met een beperking komt hierin verandering; laat de inzichten
vanuit dit onderzoek hierbij inspirerend zijn.
De insteek van het onderzoek vertrekt vanuit een positieve kijk op ouder worden, waarbij naast
complexere ondersteuningsnoden betekenisgeving en mogelijkheden voorop staan.
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In naam van de onderzoeksploeg (Tineke, Jorrit, Ilse, Joan, Marianne, Marc, Liesbeth & Nico) wens ik
iedereen van harte te danken voor de tijd die genomen is om aan dit onderzoek deel te nemen. Onze
grote appreciatie gaat hierbij uit naar de personen zelf die zich bereid toonden om een inkijk te geven in
hun leven en ons bij de les houden door hun perspectief centraal te stellen. Want hier is het om te doen,
“I want to see the queen”: experiences of service use by ageing people with an Intellectual disability”
schreven Bigby & Knox in 2009. Dit is wat we vooral beogen, laat dit onderzoek een minieme bijdrage
zijn aan de kleine en grote dromen van ouder wordende personen met een verstandelijke beperking.

Claudia Claes
Decaan Faculteit Mens en Welzijn
Oktober 2019

I am an old bird
Careworn from flying
I'm caught in a downwind
Far from home
I used to fly
I was fire
Mine was the sky and the sun
Now I am lost and I'm tired
But maybe I'm too far gone
And my wings too beaten and torn
'Cause I spin and I stall
But I hope if I fall
I am falling home
To you
I should be home now
Done with this wild sky
My only hope now
Is falling home
[Pain of salvation, Falling home]
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OVER DIT BOEK
EEN WISSEL-WERK-BOEK?
In een samenleving ontstaan vraagstukken die vaak geen eenduidig antwoord kennen. Tegelijk spoort dit
ons aan tot zoeken, tot proberen, tot (her)uitvinden. Telkens opnieuw.
Dit boek wil in het bijzonder een licht werpen op bestaande zoektochten in welzijnsvoorzieningen die –
in hun opdracht om bij te dragen aan de levenskwaliteit van personen met een verstandelijke beperking
– geconfronteerd worden met nieuwe beleidskeuzes en een steeds ouder wordend publiek. Enerzijds
verzamelen we boeiende gegevens, denk- en doeprocessen uit de (inter)nationale literatuur en uit de
praktijk; anderzijds putten we uit eigen onderzoeksbevindingen. Omdat zoektochten nooit eindig zijn, is
het onze opzet om deze verzameling overheen de tijd te ‘wisselen’ met nieuwe ideeën en verrijkende
reacties. Op die manier hopen we een voortdurende, inspirerende uitwisseling aan te vuren die het
reflectieve denk- en doewerk in en tussen organisaties brandend houdt.

ONS STARTPUNT
Het dynamisch ‘wissel-werk-boek’ vormt een uitloper van een multidisciplinair praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) dat sinds oktober 2015 aan de Faculteit Mens en Welzijn van
HOGENT gevoerd wordt. Onderzoekers van de vakgroepen Verpleegkunde en Orthopedagogiek evenals
studenten van de opleiding professionele bachelor in de Orthopedagogie engageerden zich in dit project.
Het aangrijpingspunt – en tegelijk ook de titel van het project – is de ruime vraag hoe we kunnen komen
tot een optimale zorg en ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking. Tot op heden
bestaat er weinig wetenschappelijk onderzoek dat de perspectieven en bekommernissen van ouderen
met een verstandelijke beperking en hun (in)formele netwerken in kaart brengt en tevens nagaat hoe
zorgverleners hun levenskwaliteit positief kunnen beïnvloeden. Met dit werk is het onze bedoeling bij te
dragen tot het opvullen van deze lacune.
Tijdens het onderzoeksproces verkennen we zowel gangbare beleidspistes als nieuwe initiatieven in het
streven naar een kwaliteitsvolle oude dag. We leggen mogelijke grenzen en drempels in
ondersteuningstrajecten bloot en bemerken creatieve manieren om openingen te vinden en bruggen te
slaan.

9

Onderweg zijn we geïnspireerd door ouderen met een beperking zelf, door hun familieleden en vrienden,
maar ook door directieleden en praktijkwerkers uit diverse betrokken organisaties. Hun ervaringen
nemen we graag mee. Om hun privacy te respecteren worden in het boek fictieve namen gebruikt. Om
dezelfde reden zijn ook de namen van voorzieningen en plaatsnamen fictief.

VOOR WIE
Dit boek is ontwikkeld voor ondersteuners en leidinggevenden die bijdragen tot de levenskwaliteit van
ouder wordende personen, in het bijzonder van ouder wordende personen met een verstandelijke
beperking. De context waarin deze ondersteuning geboden wordt – zo stellen we ook vast in ons
onderzoek – kan divers zijn: in de eigen woning, bij mantelzorgers, in woonzorgcentra, in organisaties
voor personen met een beperking, in voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg,… We stellen
daarom een zo breed mogelijke focus voorop. Afhankelijk van de invalshoek en voorkennis van de lezer
kunnen bepaalde inhouden dan ook vertrouwd aanvoelen. Tegelijkertijd hopen we ook ogen te openen,
de blik te verruimen en nieuwe perspectieven te bieden.

WAT VOLGT
Het boek bestaat uit twee onderdelen; een derde onderdeel gaat online.
Eerst volgt een korte situering van het onderzoeksproject. We staan stil bij opvallende maatschappelijke
ontwikkelingen en uitdagingen die de aanleiding vormden tot dit onderzoek. Hierbij beschrijven we ook
de verschillende stappen die we in het eigenlijke onderzoeksproces hebben gezet.
In een tweede deel belichten we een aantal kernbevindingen uit ons onderzoek. Om de toegankelijkheid
van de resultaten voor een breed lezerspubliek te verhogen, kiezen we ervoor om de bevindingen op
verschillende manieren – zowel in tekstvorm als audiovisueel – weer te geven.
Voortbouwend op de bevindingen verzamelen we in deel drie – het meest dynamische luik – inspirerende
ideeën en denkvragen die de basis kunnen vormen voor vernieuwende ondersteuningsopties en de
uitwisseling ervan. Dit onderdeel is niet in het boek zelf terug te vinden, maar wordt samen met het
audiovisuele materiaal en andere relevante bronnen (artikels, reflectie-instrumenten, vormingen,…)
online geplaatst en doorheen de tijd verder aangevuld. Dit online platform is vrij te raadplegen via
https://open-elo.hogent.be.
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DEEL 1: SITUERING
1.1.

EEN SAMENLEVING IN VERANDERING

De vergrijzing van de bevolking – waarmee bedoeld wordt dat het aandeel ouderen in de totale populatie
toeneemt – is reeds enkele jaren onderwerp van maatschappelijk debat. Meer recent gaat daarbij ook
een opvallende aandacht naar verouderingsprocessen bij personen met een verstandelijke beperking. In
wat volgt verkennen we twee tendensen die deze relatief nieuwe focus mee bepalen: enerzijds blijken
ontwikkelingen op het vlak van medische kennis en dienstverlening een positieve invloed te hebben op
hun levensverwachting; anderzijds bestaat in de benadering van personen met een verstandelijke
beperking een historische paradigmaverschuiving die deze hogere levensverwachting ook meer
zichtbaarheid geeft.
1.1.1. De levensverwachting stijgt, ook bij mensen met een verstandelijke beperking
Mede dankzij de evolutie van de medische kennis en technologie en de toenemende welvaart is de
gemiddelde levensverwachting bij geboorte de voorbije decennia wereldwijd toegenomen (Emerson et
al., 2012; United Nations, 2017). Waar de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in de periode 19901995 op wereldniveau 64,6 jaar bedroeg, steeg deze tegen 2010-2015 tot 70,8 jaar. Verwacht wordt dat
deze tegen 2045-2050 wereldwijd verder zal stijgen tot 76,9 jaar (United Nations, 2017). Ook in de
Belgische context is de toename van de levensverwachting bij geboorte opvallend. Zo had een Belg in
de periode 1990-1995 bij geboorte een levensverwachting van gemiddeld 76,4 jaar, wat tegen 20102015 steeg tot gemiddeld 80,5 jaar en naar verwachting tegen 2045-2050 zal stijgen tot 85,8 jaar (United
Nations, 2017).

Figuur 1: Levensverwachting bij geboorte (in jaren) per regio (uit United Nations, 2017).
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Een dergelijk vergrijzingsproces speelt zich volgens zowel nationale als internationale studies ook af bij
personen met een verstandelijke beperking (Coppus, 2013; Maaskant, Gevers & Wierda, 2002;
Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits, 2010). Cijfers omtrent hun levensverwachting blijken echter
niet eenduidig – voor Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld geen concrete, statistische gegevens voorhanden.
Bovendien verschillen de verwachtingen naargelang de ernst en de aard van de beperking (Maaskant et
al., 2002). In Nederland vinden we daarentegen wel enige inschattingen terug. Zo wordt geschat dat
tegen 2020 een derde van het aantal mensen met een verstandelijke beperking een leeftijd zal hebben
die hoger is dan 45 jaar, terwijl dit in 2001 slechts bij 21 percent van de Nederlandse populatie het geval
was (Woittiez & Crone, 2005). In dat verband spreekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) over een verdubbeling van het aantal personen met een verstandelijke beperking van 65 jaar en
ouder in de periode 1996-2020 (Kommer, Stokx, Kramers & Poos, 1999). Ook voorzieningen voor
personen met een verstandelijke beperking geven aan dat het aandeel ouderen merkbaar stijgt (Bigby,
Webber, Bowers & McKenzie-Green, 2008; Kommer et al., 1999). In Nederland verwacht men dat tegen
2020 ruim 23 percent en 17 percent van de cliënten in respectievelijk semi- en intramurale voorzieningen
voor personen met een verstandelijke beperking ouder zal zijn dan 65 jaar. In 1996 ging dit respectievelijk
slechts om 7 percent en 8 percent (Kommer et al., 1999). In Vlaanderen was in 2012 43 percent van de
cliënten in residentiële voorzieningen voor personen met een beperking ouder dan vijftig jaar. Volgens
de meerjarenanalyse van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt
verwacht dat ook deze percentages zullen toenemen (VAPH, 2014).
1.1.2. Verschuivingen in perspectieven over zorg en ondersteuning
Wanneer we dieper inzoomen op de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke
beperking kunnen we ook vaststellen dat in de loop der jaren de onderliggende visie in beleid en praktijk
principieel veranderd is. Doorheen de geschiedenis ontwikkelen de benaderingen zich na en naast elkaar
(Dermaut, 2016; Lorenz, 2007) en maken ze deel uit van het debat over de geschikte positie en plaats
van personen met een beperking in de samenleving, en in relatie tot die samenleving (Roets et al., ter
perse). Zonder deze complexe geschiedenis in detail te behandelen, schetsen we hieronder graag de
brede contouren van de paradigmaverschuiving met betrekking tot de ondersteuning van personen met
een beperking (Van Gennep, 1997), een verschuiving die mee zichtbaarheid heeft gegeven aan de
aanwezigheid van personen met een beperking als leden van de maatschappij, ook op oudere leeftijd.
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Tot rond 1970 was het defectparadigma overheersend (Van Gennep,
2000). Kenmerkend voor dit paradigma was de focus op verschillen
tussen mensen mét en zonder een verstandelijke beperking, en op de
tekorten van deze eerste groep. Een beperking werd opgevat als een
ziekte of een stoornis, bijgevolg werd de persoon met een
verstandelijke beperking als patiënt benaderd. Vanuit die insteek is
vanaf het eind van de 19e eeuw de zorg aangeboden in (grote)
instituten, afgezonderd van de samenleving en georganiseerd volgens
een ziekenhuismodel (Pelfrene, 2005).

Na de tweede wereldoorlog volgde steeds
meer

kritiek

op

het

defectparadigma.

Geleidelijk

aan

werd

het

verdrongen

door

een

ontwikkelingsparadigma. Dit paradigma legde nadruk op overeenkomsten tussen mensen met en zonder
een verstandelijke beperking en op het belang van een gelijkwaardige (minimale) levensstandaard (Dean,
2015). Personen met een beperking werden daarbij beschouwd als personen met competenties die mits
het aanleren van ‘gepaste gedragingen en vaardigheden’ aanvaard en geïntegreerd kunnen worden.
Vanuit een kritiek op de zogenaamde ‘totale instituten’ die de persoonlijke ontwikkeling beknotten, kwam
het normalisatieprincipe steeds meer op de voorgrond (Vanderplasschen, Vandevelde, Claes, Broekaert
& Van Hove, 2006). Het uitgangspunt was het dagelijks bestaan van personen met een beperking zo
dicht mogelijk in het “normale” leven te brengen en dus ook in een zo gewoon mogelijke omgeving.
“Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” gold als mantra. In die lijn werden eind 1960 en begin
1970 de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte zorg en de afbouw van residenties hoog in het
vaandel gedragen (Beun, Royers & de Vocht, 2014; Pelfrene, 2005).
Nochtans bleef ook dit paradigma niet zonder kritiek. Zo was het normalisatieproces volgens sommigen
te zeer beperkt tot een fysiek-structurele aanpassing die niets wezenlijks veranderde aan de positie van
personen met een beperking in de samenleving (Ericsson, 1996). De inrichtingscultuur, met een nadruk
op het routinematige en het afsluiten van de omgeving, bleef ook in kleinschalige woonvoorzieningen
vaak de bovenhand halen (Van Gennep, 1997). Bovendien zou het normalisatieprincipe een te sterke
conformering aan de bestaande normen in zich dragen en te weinig ruimte laten voor de individuele
eigenschappen, perspectieven en ondersteuningsnoden van personen met een verstandelijke beperking
(Walker & Walker, 1998).
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Sinds de jaren 1980 wordt steeds meer gedacht vanuit
het burgerschapsparadigma. Personen met een verstandelijke beperking worden vanuit dit kader formeel
erkend als volwaardige burgers die op diverse levensdomeinen – waaronder huisvesting, tewerkstelling,
onderwijs en gezondheidzorg – dezelfde rechten en plichten hebben als elke andere burger in de
samenleving (Vanderplasschen et al., 2006). Zelfbeschikkingsrecht en inclusie vormen daarbij belangrijke
sleutelbegrippen. Zo wordt gesteld dat, net zoals andere burgers, ook personen met een verstandelijke
beperking kansen moeten krijgen om hun leven richting te geven. Om ten volle te kunnen participeren
aan de samenleving hebben zij niet alleen recht op ondersteuning, maar wordt bovendien verwacht dat
maatschappelijke structuren zodanig opgezet of hervormd zijn dat een diversiteit van mensen gelijke
mogelijkheden ervaart en benut om een kwaliteitsvol bestaan te leiden. Dit gelijkwaardigheidsprincipe
betekent tegelijk dat ondersteuning, wil ze inclusief zijn, telkens op een andere manier vorm krijgt,
rekening houdend met de bestaande verschillen tussen mensen. Deze beginselen zijn ook herkenbaar in
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (Verenigde Naties, 2006). In
navolging hiervan vormen ze vandaag nog steeds het uitdrukkelijk uitgangspunt van talrijke beleids- en
visieteksten (Ellis, 2005), ook in Vlaanderen.

ONDER DE LOEP
Actuele vertaling van het burgerschapsparadigma in het Vlaams beleid

In ‘Perspectief 2020, nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’ staat te lezen: “Het
burgerschapsmodel dient het basismodel te zijn voor de verdere uitbouw van het Vlaams beleid ten
aanzien van personen met een handicap en moet ons naar een echt inclusiebeleid leiden. Dit betekent
dat we maximaal investeren in een volwaardige maatschappelijke participatie van personen met een
handicap, dat we personen met een handicap handvaten in handen geven om hun eigen leven te sturen
en dat we de sociale solidariteit maximaal laten spelen.” (Vandeurzen, 2010, p. 5). De focus op individuele
autonomie en keuzevrijheid gaat in deze context hand in hand met een klemtoon op een vraaggestuurde
zorg, die actueel in verschillende landen gestimuleerd wordt via een systeem van rechtstreekse,
gepersonaliseerde financiering – voor Vlaanderen heet dit ‘het persoonsvolgend budget’ (PVB) (Vlaamse
Regering, 2014). Mede onder invloed van een gewijzigde sociaal-economische context – die gepaard
gaat met een oproep tot beheersing van de overheidsuitgaven (Vandeurzen, 2010) – wordt tegelijk
gesteld dat de publieke zorg die ingekocht kan worden enkel verstrekt wordt waar nodig. Onder het motto
14

“gewoon als het kan, bijzonder als het moet” stuurt beleid aan op zelfzorg en zorg binnen het eigen
informele netwerk, alvorens beroep te doen op reguliere zorg- en dienstverlening en gespecialiseerde
hulpverlening.

1.2.

EEN ACTUEEL WELZIJNSVRAAGSTUK

De voorgaande schets toont dat evoluties op het vlak van gezondheidszorg en sociale ondersteuning –
zoals de evolutie van een focus op defect, overheen een ontwikkelingsdenken naar een volwaardig
burgerschapsparadigma – op zijn minst bijdragen tot een toenemende bewustwording dat ook personen
met een verstandelijke beperking een grotere kans maken om langer te leven; soms langer dan de
familieleden die de zorg en ondersteuning willen en kunnen opnemen (Garnham, Bryant, Ramcharan, Yu
& Adams, 2017; Innes, McCabe & Watchman, 2012). Bijgevolg wordt verwacht dat de zorg- en
ondersteuningsnood van mensen met een verstandelijke beperking – naarmate ze ouder worden – zal
toenemen en/of veranderen. De implicaties van deze tendens voor de (in)formele zorg en ondersteuning
is dan ook een groeiend maatschappelijk vraagstuk (Bigby, 2002; Ryan, Taggart, Truesdale-Kennedy &
Slevin, 2014).
In het kader van de formele dienstverlening oriënteren de discussies zich veelal op uitdagingen voor
twee sectoren, de sector voor de ondersteuning van personen met een beperking en de sector
ouderenzorg en op het belang van het verband tussen beide. Daarbij wordt enerzijds gesteld dat
voorzieningen voor mensen met een beperking vaak onvoldoende kennis en middelen bezitten om zich
ten volle aan te passen aan het ouderwordingsproces van hun gebruikers. Anderzijds worden
woonzorgcentra niet altijd in staat geacht om aangepaste zorg te verlenen aan zorgvragers met specifieke
ondersteuningsnoden, zoals mensen met een verstandelijke beperking (Bigby, 2002). Om die uitdagingen
het hoofd te bieden en ouder wordende personen met een verstandelijke beperking een kwaliteitsvolle
zorg en ondersteuning te garanderen, wordt het belang van samenwerking tussen voorzieningen voor
personen met een verstandelijke beperking en ouderenzorgvoorzieningen onderstreept (Vandeurzen,
2010; Vandeurzen, 2016).
Wanneer hulpvragen zich op het raakvlak van (deze) verschillende sectoren bevinden, stellen auteurs
vast dat er ondanks goede voornemens vaak hardnekkige schotten bestaan (Claes, 2014; Vandevyvere
et al., 2010) en dat vragen over wie verantwoordelijk is, blijven opspelen (Bigby, 2002). De historische
zoektocht naar de best geschikte plaats voor – in dit geval, oudere – personen met een verstandelijke
beperking lijkt met andere woorden opnieuw de focus te worden van een publiek debat.
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1.3.

SCHETS VAN HET ONDERZOEKSPROJECT

Met ons onderzoeksproject willen we bijdragen aan kwaliteit van leven van oudere personen met een
verstandelijke beperking. We doen dit door bestaande discussies te ontrafelen, ondersteuningspraktijken
te verkennen en mogelijke uitsluitingsprocessen te identificeren (Goodley, Hughes & Davies, 2012). Het
perspectief van de betrokkenen zelf – zowel ouderen met een verstandelijke beperking als actoren uit
hun (in)formele netwerk – vormt daarbij onze belangrijkste lens.

ONDER DE LOEP
Kwaliteit van leven
Zowel in het onderzoek als in ondersteuningspraktijken voor personen met een verstandelijke beperking
is de term ‘kwaliteit van leven’ sinds de jaren ’90 een bekend concept, met intussen reeds zeer
verscheiden definities en benaderingen (Cummins, 2005; Nolan, Davies & Grant, 2001; Shalock, 1990).
Wel bestaat er een zekere consensus over belangrijke basisprincipes (Maes & Petry, 2006). Zo wordt
kwaliteit van leven beschouwd als een multidimensioneel construct. Bovendien wordt ook benadrukt dat
de geïdentificeerde basiscomponenten gedeeld worden door ieder van ons. De concrete invulling en het
belang dat aan een element wordt gehecht, kan naar gelang het individu en de context echter sterk
verschillen. Dit houdt in dat het moeilijk is om iemands kwaliteit van leven louter objectief te beoordelen.
Ook een subjectieve beoordeling door de persoon zelf wordt als noodzakelijk beschouwd. De
wereldgezondheidsorganisatie definieert kwaliteit van leven van daaruit als “het beeld dat een persoon
heeft over zijn positie in het leven, in de context van de cultuur en het waardensysteem waarin hij zich
bevindt, in relatie tot zijn objectieven, verwachtingen, standaarden en bezorgdheden” (The WHOQOL
Group, 1998, p.551 [eigen vertaling]). Daarbij wordt onderkend dat dit “op een complexe manier wordt
beïnvloed door iemands lichamelijke gezondheid, psychologische condities, mate van onafhankelijkheid,
sociale relaties en interactie met relevante omgevingskenmerken” (The WHOQOL Group, 1998, p.551
[eigen vertaling]).
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Ons project tracht in het bijzonder in te spelen op twee vastgestelde hiaten in de huidige kennis over de
zorg, ondersteuning en levenskwaliteit van oudere personen met een verstandelijke beperking. Hieronder
worden de beide lijnen uit het onderzoekstraject beknopt geschetst. Ook wordt toegelicht op welk
kennistekort beide onderzoekslijnen concreet inspelen. We geven daarbij visueel weer waar de
kernbevindingen uit de verschillende deelstudies in dit boek worden verwerkt.

DEEL

3

LIJN 1
OMVANG EN DIVERSITEIT VAN
SAMENWERKING IN VLAANDEREN

DEEL

2.3
Figuur 2: Onderzoekslijn 1 met situering in dit boek.

“Samenwerking”,
p.74

DEE
L

3

Hoewel onderzoek, beleid en praktijk vandaag een sterke klemtoon leggen op het belang van
samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking was tot
dusver niet gekend in welke mate dergelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen tot stand komen
en welke vorm, inhoud en intensiteit ze hebben. Om dit na te gaan bezorgden we in de eerste fase van
het onderzoeksproject een online-vragenlijst aan directieleden van Vlaamse woonzorgcentra. In totaal
namen 229 directieleden aan de online-bevraging deel en werden via deze weg 72
samenwerkingsverbanden met voorzieningen voor personen met een beperking in beeld gebracht.
Verschillende auteurs geven tegelijkertijd aan dat ook weinig geweten is over hoe de zorg, ondersteuning
en samenwerkingsverbanden zoals die vandaag worden georganiseerd zich verhouden tot de kwaliteit
van leven van oudere personen met een verstandelijke beperking. Een tweede onderzoekslijn ging
daarom dieper in op de perspectieven en argumenten die onderliggend zijn aan bestaande
ondersteuningspraktijken. Vanuit het oogpunt van verschillende actoren verkenden we daarbij wat als
belangrijk beschouwd wordt om een kwaliteitsvol bestaan mogelijk te maken.
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LIJN 2
PERSPECTIEVEN OVER DE
ZORG EN ONDERSTEUNING
VOOR OUDEREN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING

DEEL

DEEL

2.3

2.1

“Inclusie”
p.50

“Bestaande
plaatsen”
p.28

DEE
DEEL
L

2.23

DEEL

2.3

“Een
“(Niet)
(langer) plaats
op z’n plaats” om te
bestaan”
p.32
p.44

Figuur 3: Onderzoekslijn 2 met situering in dit boek.

Zo bezorgden we in een eerste, kwantitatieve deelstudie binnen deze onderzoekslijn een tweede onlinevragenlijst aan professionals. Enerzijds contacteerden we professionals die werken in de woonzorgcentra
waarvan de directie aan de eerste bevraging had deelgenomen. Anderzijds werd de online-vragenlijst
ook verzonden naar professionals die werkzaam zijn in voorzieningen voor personen met een
verstandelijke beperking die bij de eerste online-bevraging door de directieleden van woonzorgcentra als
‘samenwerkende voorziening’ werden vermeld. Om zicht te krijgen op de invulling van die samenwerking,
volgens de professionals uit de woonzorgcentra en uit de voorzieningen voor personen met een
verstandelijke beperking, werden 36 stellingen over zorg en ondersteuning in een online-vragenlijst
opgenomen. Deze stellingen waren afkomstig uit een door McConkey en Collins (2010) ontworpen
meetinstrument dat in het kader van deze kwantitatieve deelstudie werd vertaald en waar nodig aangepast
aan de Vlaamse context. In totaal gaven 263 professionals uit de beide sectoren ons via de bevraging
zicht op de invulling van zorg en ondersteuning voor oudere personen met een verstandelijke beperking
in hun voorziening.
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In een tweede deelstudie verzamelden tweedejaarsstudenten van de opleiding professionele bachelor in
de Orthopedagogie van HOGENT meer data; deze keer geen kwantitatieve, maar kwalitatieve data. De
studenten deden dat in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek’. Praktijkwerkers en leidinggevenden uit woonzorgcentra en voorzieningen
voor personen met een verstandelijke beperking deelden in interviews hun visie over de zorg en
ondersteuning van ouder wordende personen met een verstandelijke beperking. Ze gaven daarbij ook
een kijk op onderliggende logica’s en randvoorwaarden. In totaal werden acht respondenten uit
woonzorgcentra en negen respondenten uit voorzieningen voor personen met een verstandelijke
beperking geïnterviewd. De bevindingen zijn verwerkt in het hoofdstuk “Bestaande plaatsen”.
De derde en laatste deelstudie binnen deze onderzoekslijn bestond uit een trajectonderzoek waarbij
vanuit een multi-actorperspectief het zorg- en levenstraject van negen ouder wordende personen met
een verstandelijke beperking in kaart werd gebracht (zie p. 20 voor een meer gedetailleerd overzicht).
Door in gesprek te gaan met deze mensen zelf, en vervolgens ook met nauw betrokken actoren uit hun
(in)formele netwerk, kregen we meer inzicht in transitieprocessen en in de wijze waarop – op
verschillende momenten in hun levenstraject – gekeken wordt naar en bijgedragen wordt aan hun
levenskwaliteit. Via deze concrete casussen konden ook begrenzende en ontgrenzende mechanismen
zichtbaar worden gemaakt. Een overzicht van de participanten bij het trajectonderzoek is in figuur 4 (zie
p. 20) terug te vinden. De zorg- en levenstrajecten worden visueel voorgesteld in figuur 5 (zie p. 21-24).
Na analyse van de gegevens uit bovenvermelde onderzoeksfases werd een inspiratiedag georganiseerd
waarbij het onderzoeksproject en de bevindingen zijn voorgesteld aan professionals en directieleden uit
de zorg- en welzijnssector. Concreet ontmoetten we 42 deelnemers, werkzaam in voorzieningen uit de
sectoren VAPH, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of thuiszorg. Samen werd nagedacht over
concrete initiatieven die de zorg en ondersteuning voor ouder wordende personen met een verstandelijke
beperking kunnen versterken of optimaliseren. Het belang van reflectie, ontmoeting, uitwisseling en van
het zichtbaar maken van reeds bestaande zoekprocessen kwam uit de gesprekken opvallend naar voor.
De ontwikkeling van het voorliggende wissel-werk-boek dat creatieve initiatieven of vernieuwende
praktijken uit de zorg- en welzijnssector in kaart brengt, vloeit voort uit de vragen en suggesties van de
verschillende actoren uit het werkveld.
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ONDER DE LOEP
9 levens- en ondersteuningstrajecten (de onderstaande figuur bevat uitsluitend fictieve namen)

Woonplaats ►
Interviews ▼
Oudere persoon
Zorgkundige/verzorgende
Ergotherapeut
Verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige
Ortho
Directie
Maatschappelijk werker
(Aandachts)begeleider
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Teamcoördinator
Mobiele begeleider
Verpleegkundige
Zorgkundige
Begeleider
Teamcoördinator
Budgetbeheerder OCMW
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Familie
Andere
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VAPH
WZC
Andere

Robert
X
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Antoine

X
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WZC
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X

WZC

WZC
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Jules
X
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X

X

X
X
WZC
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4
4
1

WZC

Setting ▼
III
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(woonzorgcentrum,
dagcentrum,
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I

(dagcentrum,
residentieel,
ambulant)

III
I

I
I

III

II

I

I

I
I
I

VAPH

I
II

II

I
II

I
I
I
I

V
I
I
I

II
I
I
I
I

III

II

I
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1
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1
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I
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I
I
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I
I

I
I
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I

I
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.
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Charlotte
X

I

I

I

I

I

I
Setting ▼
VAPH
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I
I
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I

I

I

I

I
I

I
I

I
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Figuur 4: Overzicht participanten trajectonderzoek.
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Moment van bevraging: 74 jaar

Moment van bevraging: 67 jaar
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Moment van bevraging: 62 jaar
Moment van bevraging: 76 jaar

Moment van bevraging: 65 jaar
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Kortverblijf woonzorgcentrum A
Reden: gebrek aan alternatief

Moment van bevraging: 60 jaar

Moment van bevraging: 84 jaar
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Moment van bevraging: 91 jaar

Moment van bevraging: 82 jaar
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Figuur 5: Visualisering zorg- en levenstrajecten.
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DEEL 2: KERNBEVINDINGEN
<

2.1

BESTAANDE PLAATSEN

In het debat over de vraag waar personen met een verstandelijke beperking het best oud worden,
onderscheiden we verschillende pistes (Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits, 2010). Op basis van
onze bevraging* stellen we vast dat – onderliggend aan elke voorkeur – ook diverse opvattingen over
ouder worden en/of over personen met een verstandelijke beperking bestaan.
Gespecialiseerde zorg- en ondersteuningsvormen zijn bedoeld voor en worden aangepast aan ouder
wordende personen met een verstandelijke beperking (Vandevyvere et al., 2010). Voorstanders ijveren
bijvoorbeeld voor aparte afdelingen in woonzorgcentra voorbehouden aan ouderen met een
verstandelijke beperking, zo ook voor leefruimtes in voorzieningen voor personen met een verstandelijke
beperking exclusief voor ouder wordende cliënten. Wanneer de bevraagde professionals aan dergelijke
gespecialiseerde zorg- en ondersteuningsvormen de voorkeur geven, valt op dat ze ouderdom dikwijls
invullen als een periode van grotere afhankelijkheid en passiviteit.
Bij onze jonge mensen kijken wij uit naar een uitdaging. Zij willen vooral actief benaderd worden,
en de ouderen hebben liever iets passiever. Als je een jongere voor televisie zet, denken die
vaak ‘toch niet weer die televisie’, terwijl als je een oudere voor tv zet denkt die: ‘ah, ik ben op
mijn gemak, ik mag mezelf zijn’. Ze verwachten minder. [Begeleider VAPH-voorziening]
De inzet van gespecialiseerde praktijken wordt veelal onderbouwd door te verwijzen naar het ‘anders’
zijn van ouder wordende personen met een verstandelijke beperking in vergelijking met leeftijdsgenoten
zonder beperking.
Een leefgroep ouderen met dementie en een leefgroep ouderen met een verstandelijke
beperking. […] Ik zou toch kiezen om ze te groeperen. Of toch twee livings, bijvoorbeeld een
leefruimte met personen met dementie en leefruimte met personen met een mentale handicap.
Ik denk als je het allemaal gewoon door elkaar gooit dat je ook weer uw kwaliteit van zorg weer
zal verminderen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Ik denk dat je nog beter service kunt geven of ze beter kunt opvangen als je met allemaal dezelfde
mensen ergens zit. […] ze zijn beter bij hun eigen…lotgenoten. Ik zal ze zo benoemen, hé.
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]

Zie onderzoekslijn 2: semi-gestructureerde interviews door studenten Orthopedagogie bij professionals en
leidinggevenden werkzaam in woonzorgcentra en in voorzieningen voor personen met een beperking.
*
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Tegelijk argumenteren professionals dat ouder wordende personen met een verstandelijke beperking
zorg en ondersteuning moeten kunnen krijgen in settings gericht op een algemeen ouder wordend
doelpubliek. In de literatuur wordt dit als generische inclusie beschreven (Vandevyvere et al., 2010).
Ouderen met een verstandelijke beperking verblijven dan in ‘reguliere’ afdelingen van woonzorgcentra.
Niet de beperking, maar wel de leeftijd vormt het belangrijkste uitgangspunt. Sommige respondenten
stellen dat deze ondersteuningsvorm mooi strookt met de inclusiegedachte. Andere uiten kritiek op de
leeftijdsgebonden categorisering van zorgvragers omdat die eerder artificieel wordt bevonden en
mogelijks ook nieuwe uitsluitingsprocessen in zich draagt.
Wij vinden het altijd heel raar. We hebben af en toe dat er mensen doorstromen, eigenlijk van
een PVT en zo. Dus ze zitten eigenlijk in aangepaste zorg en hiep hoera, je bent jarig en je bent
65-plus en nu mag je naar de home gaan waar niks van ondersteuning niet meer is. En nu ben
je oud en bejaard. [Hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum]
Verschillende respondenten ijveren daarom voor leeftijdsinclusie (zie Vandevyvere et al., 2010) als
mogelijke ondersteuningsvorm. Ze streven ernaar dat zowel jongere als oudere personen met een
verstandelijke beperking kunnen samenleven in dezelfde setting. De leeftijdsoriëntatie – die een fundering
bood voor de voorgaande ondersteuningsmodaliteiten – verschuift dan eerder naar een
leefwereldoriëntatie (Verschelden & van Ewijk, 2008); professionals merken daarbij op dat mensen niet
gecategoriseerd kunnen worden op basis van leeftijdsgebonden criteria, maar dat de persoon zelf en zijn
of haar betekenisgeving het uitgangspunt vormt.
De ene die oud is, wilt dat; de andere die oud is, wilt dat. […] Mag die dan niet meer bij jonge
mensen wonen? Ik denk dat onze overtuiging en dus ook kwaliteit – tenminste als die cliënten
dat ook vinden – is dat we zeer sterk naar dat individuele kijken en geen algemene regels voor
oudere mensen hebben of niet vooropstellen hoe dat de context er moet uitzien voor hen.
[Hoofdopvoeder VAPH-voorziening]
In die lijn wordt aangegeven dat ook ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking als
actieve burgers door het leven kunnen gaan, evenwel mits een afgestemde, handicapspecifieke
ondersteuning.
Bovenop de bovenstaande drie ondersteuningsmodaliteiten wordt zowel in het publieke debat over
vergrijzing in het algemeen als in het kader van onze studie dikwijls gewezen op het belang van ‘ageing
in place’ (Vandevyvere et al., 2010), wat doorgaans verwijst naar een verderzetting van het leven (en de
gepaste zorg en ondersteuning) in de thuisomgeving (Bigby, 2008; Cutchin & Malcolm 2003).
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ONDER DE LOEP
Ageing in place
In 2015 beschreef de Wereldgezondheidsorganisatie ‘ageing in place’ als “de mogelijkheid voor oudere
personen om veilig, onafhankelijk en comfortabel in hun eigen huis en omgeving te blijven wonen,
ongeacht hun leeftijd, inkomen of intrinsieke capaciteiten” (WHO, 2015, p.36 - eigen vertaling).
Onderliggend zijn zowel socio-emotionele als financiële impulsen (WHO, 2015). Enerzijds wordt gesteld
dat de meeste ouderen het liefst in hun eigen buurt blijven wonen, wat een positieve impact zou hebben
op hun gevoel van verbondenheid, identiteit, continuïteit en controle (Buffel, De Donder, Dury, De Witte
& Verté, 2011; Vanleerberghe, De Witte, Claes, Schalock & Verté, 2017; Vasunilashorn, Steinman, Liebig
& Pynoos, 2011). Anderzijds wordt – in het streven naar een blijvende betaalbaarheid van ons
gezondheidszorg- en welzijnssysteem (Van Hees, 2017) – een institutionele ouderenzorg te duur geacht
in vergelijking met gemeenschapsgerichte alternatieven, zoals dienstverlening aan huis (Chappell,
Havens, Hollander, Miller & McWilliam, 2004; Wiles et al., 2012).
Hoewel beide redeneringen vandaag ook ter discussie staan (zie Vasunilashorn et al., 2011) groeit de
populariteit van het begrip. Toch valt op dat niet iedereen er hetzelfde onder begrijpt:
Thuis (onafhankelijk van residentiële zorg)
Sommige definities schetsen ‘ageing in place’ vooral als uitweg voor een verblijf in een residentiële
setting. Zo definiëren Davey, Nana, De Joux en Arcus (2004, p. 133 – eigen vertaling) het concept
uitdrukkelijk als “blijven leven in de gemeenschap met een zekere mate van onafhankelijkheid, in plaats
van in de residentiële zorg”. Deze beschrijving reflecteert een dichotomisch denken tussen een ‘thuis’ en
een ‘tehuis’, waarbij instituties sterk geassocieerd worden met een verlies van de keuzevrijheid en
autonomie die in de thuisomgeving veeleer gewaarborgd zouden blijven. Residentiële voorzieningen
worden in die optiek vooral gekaderd als laatste toevluchtsoord.
Vertrouwde omgeving (ruimer dan thuis)
Critici argumenteren echter dat een thuis voor ouderen ook breder begrepen kan worden en mogelijks
ook andere dan de traditionele contexten omvat (Cutchin & Malcolm, 2003). Zo interpreteren sommige
auteurs ‘ageing in place’ als de mogelijkheid om “ouder te worden in dezelfde leefomgeving” (Janicki,
1990, p. 128). Dit biedt openheid om de realiteit dat voor heel wat mensen een residentiële setting of
leefgroep als de meest vertrouwde woon- en leefomgeving geldt, mee in rekening te nemen (Bigby,
2008).
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Keuze (ruimer dan vertrouwde omgeving)
Gemeenschappelijk aan de voorgaande definities is dat ze bestendige leefomgevingen als ideaal
vooropstellen, in de veronderstelling dat dit ook overeenstemt met de persoonlijke voorkeur van de
betrokkene. Een andere, meer radicale invulling laat echter ruimte om deze aanname opnieuw in vraag
te stellen door de eigen keuze van de persoon zelf als uitgangspunt te nemen (Vandevyvere et al., 2010).
Bigby (2004, p. 159) definieert ‘ageing in place’ dan ook als “ouderen toestaan om in de woonsituatie
naar keuze te blijven zolang ze dit wensen en kunnen”.

Dat het concept ‘ageing in place’ een zekere gelaagdheid kent, is ook merkbaar in onze bevraging. Zo
schetst één van de professionals hoe sommige mensen met een verstandelijke beperking een lang
verleden hebben in een voorziening waardoor het hun thuis geworden is.
Ik denk dat dit dan een voorbeeld is van iemand die we niet meer naar zo een instelling kunnen
doen, want dan kan die daar niet meer aarden, […] die heeft die mogelijkheid niet meer om zich
aan te passen, omdat die hier al zo lang is. Iemand die al 20 jaar hier is, die is dat al 20 jaar zo
gewoon. Dat is iemand die je gewoon niet meer kunt veranderen. Want dat is ook zo: hoe langer
dat ze hier zijn, hoe moeilijker het is, denk ik. Hoe meer dat ze het ook gewoon zijn. Zij weet:
maandag dit, dinsdag dit, woensdag dat, donderdag dat, vrijdag dat, zaterdag dat, zondag dat.
[Hoofdopvoeder woonzorgcentrum]
Andere situaties belichten dan weer hoe niet alle mensen automatisch verkiezen om in de eigen, gekende
omgeving te blijven wonen, wat het belang van een ruimere benadering van ‘ageing in place’ (Zie Bigby,
2004) lijkt te ondersteunen.
Wij hebben bijvoorbeeld een cliënte gehad die nog heel goed was en zo een gezellig oude dame.
En die zei: “En ik wil nu naar ‘t rusthuis.” Ze wou niet meer verder wonen waar ze woonde. Ze
was oud en wou verzorgd worden. En ze wou naar het rusthuis, terwijl dat ze eigenlijk nog
perfect meedraaide […]. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat
het overal toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze kunnen de
ondersteuning krijgen die ze willen. [Orthopedagoog VAPH-voorziening]
Noch de voorkeur voor een bepaalde ondersteuningsmodaliteit, noch de onderliggende opvattingen over
ouder worden of over personen met een beperking, kon in onze bevraging duidelijk gelinkt worden aan
de werkcontext van de respondent. Opvallend was wel dat – ongeacht de ondersteuningsmodaliteit die
voor oudere personen met een verstandelijke beperking wordt vooropgesteld – professionals doorgaans
beklemtonen dat zorgvragers er zo lang mogelijk een verblijf en ondersteuning moeten kunnen vinden.
Het maakt ons benieuwd naar wat deze uitdrukking in de praktijk betekent: waarom en voor wie gaan op
een bepaald moment de deuren dicht? En wat daarna?
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2.2

(NIET) (LANGER) OP ZIJN PLAATS?

Op basis van concrete levens- en zorgtrajecten gingen we na hoe ‘de geschikte plaats’ voor een persoon
met een verstandelijke beperking in de praktijk geconstrueerd en ook afgebakend wordt†. We vonden
drie brede, bepalende gronden, maar evenzeer vaststellingen en kritieken die de billijkheid van deze
overwegingen op de helling lijken te zetten.
2.2.1

Een “objectieve” beoordeling

Vandaag wordt in de zorg- en welzijnssector getracht om noden van zorgvragers objectief in kaart te
brengen en op basis daarvan een oordeel te vellen over een geschikte verblijfplaats of
ondersteuningsvorm. Om dergelijke objectieve beoordeling mogelijk te maken, worden verschillende
meetinstrumenten – zoals de KATZ-schaal, de Minimental State Examination (MMSE) of het Zorgzwaarteinstrument (ZZI) – gebruikt. De score op een dergelijke schaal vormt vaak een belangrijke sleutel om al
dan niet toegang te krijgen tot specifieke zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zo is er in de zorg- en
welzijnssector een evolutie waarbij de toegang tot woonzorgcentra steeds meer voorbehouden wordt
voor personen aan wie de KATZ-schaal een hoge score toekent. Meer bepaald zijn het voornamelijk
mensen met een B- of C-profiel, de zogenaamde zware zorgvragers, die eerder toegang vinden tot
woonzorgcentra dan zogenaamd ‘minder zorgbehoevende personen’, met een O- of A-profiel.
Dus de B’s en de C’s in principe, de zwaar zorgbehoevenden, komen binnen. Nu, een
verstandelijke handicap zal in principe, denk ik, ook niet zo vlug een B en een C zijn, hé, want
die KATZ-schaal is vooral gericht op de fysische mogelijkheden: incontinentie, al dan niet,
toiletbezoek, kunnen stappen, al dan niet, en hulp bij aankleden en dergelijke. Nu, veel van die
mensen kunnen al die zaken wel, dus zijn een O of een A. Dus in principe als je de rechte lijn
zou nemen, zou je kunnen zeggen van: oké, wij moeten ze niet opnemen, want ze voldoen niet
aan het criterium, dat huidig criterium van de KATZ-schaal, hé. [Directeur woonzorgcentrum]
Dit proces wordt versterkt doordat aan de uitkomst van de beoordeling een bepaalde financiering voor
organisaties wordt gekoppeld. Wanneer ondersteuningsschalen zoals de KATZ-schaal echter
verkeerdelijk ingezet worden als financieringsschalen, dan dreigt een zorgaanbod steeds nadrukkelijker
gestoeld te worden op geldelijke redeneringen, eerder dan op aandacht voor het welbevinden van het
individu, de medebewoners en de draagkracht van praktijkwerkers. Misschien kan de BelRAI daar in de
toekomst mogelijks verandering in brengen.

Zie onderzoekslijn 2: Trajectonderzoek met personen met een verstandelijke beperking en hun (in)formele
netwerk.
†
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Wat zeggen dan de meeste instellingen, van: oké, B’s en C’s krijgen voorrang, want, ja, daar krijg
je meer subsidies voor dan voor een O. Om te vergelijken: voor een O krijg je, denk ik, ongeveer
€2 per dag, voor een C krijg je ongeveer €50 euro per dag. Dan zie je: als die verstandelijke
handicap een O is, krijg ik €2 euro om die man te verzorgen en voor die zwaar zorgbehoevende
die in zijn bed ligt, daar krijg ik €50 per dag voor. [Directeur woonzorgcentrum]
Hoewel ze wijd verspreid en – zoals hierboven blijkt – ook zeer bepalend zijn, stellen veel professionals
zich kritisch op ten aanzien van dergelijke meetinstrumenten. Daarbij wordt dikwijls aangegeven dat,
terwijl de gehanteerde instrumenten een meer objectieve beoordeling beloven, ze niet altijd recht doen
aan de realiteit. In het levensverhaal van Germaine toont zich dit heel scherp en worden ook de gevolgen
ervan voor de realisatie van haar (recht op) ondersteuning pijnlijk duidelijk.
GERMAINE
Tot voor kort woonde Germaine zelfstandig in een huurwoning. Van daaruit reed ze meer dan twintig jaar
lang met een bromfiets naar haar werk in een beschutte werkplaats. Na het overlijden van haar moeder,
die ook haar administratie en financiën regelde, bouwde Germaine echter een schuldenlast op. Met
behulp van budgetbeheer via het OCMW kon ze die uiteindelijk van zich afschudden en creëerde ze een
bescheiden spaarboek. In deze periode kwam ze via de beschutte werkplaats ook in contact met een
voorziening voor personen met een verstandelijke beperking, die haar – na een periode op de wachtlijst
– drie keer per maand mobiele begeleiding bood. Daarnaast ontving ze ook hulp van een vriendin. Na
een plotse, zware beroerte kon Germaine haar werk niet langer voortzetten. Ze werd opgenomen in het
ziekenhuis en extra thuisondersteuning, Familiehulp en het Wit-Gele-kruis, werd opgestart. Deze
interventies, in combinatie met de mobiele bezoeken, werden door de betrokken professionals niet
voldoende geacht om Germaine van gepaste ondersteuning te voorzien. Wanneer duidelijk werd dat haar
toestand achteruit bleef gaan, werd de mobiele begeleiding daarom tijdelijk ingeruild voor perioden van
kortverblijf in een VAPH-voorziening, in afwachting van een meer duurzame oplossing. We ontmoeten
Germaine voor het eerst in de periode dat de zoektocht naar een langdurige, kwaliteitsvolle ondersteuning
volop aan de gang is.
De keuze uit woonzorgcentra waar Germaine terecht kan, is om financiële redenen beperkt. De aanvraag
tot residentiële opname wordt bovendien beoordeeld via de KATZ-schaal, een document waarmee haar
afhankelijkheidsgraad wordt gescoord. Zes elementen staan daarbij centraal: zich wassen, zich kleden,
zich verplaatsen, toiletbezoek, incontinentie en eten. Hoe zwaarder de score op de schaal, hoe groter de
kans dat ze in het woonzorgcentrum terecht kan. Germaines score blijkt in combinatie met haar jonge
leeftijd – ze is op dat moment 60 jaar – echter te laag om in aanmerking te komen. Tegelijkertijd
benoemen professionals de situatie waarin ze zich bevindt als veel complexer dan wat door de inschaling
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– die zich oriënteert op puur fysieke aspecten – kan worden gevat. De betrokkenen beschrijven het
meerduidig karakter van de situatie.
Als ge vraagt van: “kan ze zelfstandig eten”, bijvoorbeeld: ja, zij kan zelfstandig eten. Maar ge
moet er bij wijze van spreken bij zitten om haar te zeggen dat ze moet eten. “Kan ze zelfstandig
wandelen?” Ja, op zich kan ze zelfstandig wandelen, maar mentaal gezien gaat dat niet. […] Ik
denk een stuk door de beperking, en misschien ook een stuk haar niet meer goed in haar vel
voelen, waardoor... Ze laat haar letterlijk volledig gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ze het fysisch
niet zou kunnen. […] Maar uiteindelijk, ja, wat er medisch gezien kan of fysisch kan stemt niet
altijd overeen met hoeveel courage dat mensen nog hebben om dingen effectief te doen. En dat
is hetgeen waar we bij Germaine ook wel een stuk op botsen, denk ik. […] Letterlijk kan ze die
dingen […]. Ze kan het in de nabijheid van mensen, maar laat haar alleen leven… Dan komt ze
gewoon haar bed niet meer uit. Dan ligt ze gewoon te verkommeren in haar bed. Zij gaat ook
niet meer eten bijvoorbeeld dan. Tuurlijk, ze kan zelfstandig eten. […] Ze kan inderdaad haar
zelfstandig verplaatsen. Maar gewoon niet alleen, denk ik. Ze kan, maar niet alleen.
[Budgethouder OCMW]
Toch blijkt de score een doorslaggevende impact te hebben op de mate waarin iemand al dan niet op
hulpverlening beroep kan doen. Welzijnsvragen van mensen dreigen op die manier gereduceerd te
worden tot een lijst van vaste, voorgestructureerde criteria met een eenzijdige focus. Bovendien wordt
in het verhaal van Germaine duidelijk dat de afhankelijkheid van zorg ook net haar autonomie kan
bevorderen. Dit toont zich bijvoorbeeld wanneer ze op een gegeven moment toch in aanmerking komt
voor een kortverblijf in een woonzorgcentrum, waar ze een meer directe aanwezigheid vindt van
verzorgenden en ondersteuners. Bovendien kan de ergotherapeut ter plekke de nodige tijd vrijmaken om
haar zelfstandigheid te behouden en te bevorderen, wat haar nieuwe moed geeft.
Het voordeel is, denk ik, dat ik ’s morgens als ergotherapeut meer tijd krijg voor de bewoners
bij het ochtendtoilet, wat dat maakt dat ge ook wel de tijd kunt geven dat zij nodig heeft. Moest
ik dat niet gehad hebben, moest ik bijvoorbeeld maar een kwartierke gehad hebben, dan zou zij
nooit kunnen groeien zijn, want dan zou zij zich daar ook niet goed bij gevoeld hebben, ge merkte
dat wel. Zij treuzelde ook niet, hé, maar ge had die tijd echt wel nodig bij haar. [Ergotherapeut
woonzorgcentrum]
Germaine (G): Dat is geestig. Interviewer (I): En wat is daar geestig aan? G: Ja… Wassen en ik
ben ik fel. Ja, het is zo ne keer courage voor iets te doen.
Ze hebben geaarzeld of ze haar al dan niet incontinentiemateriaal gingen aandoen. Maar ze
hebben in dat ene woonzorgcentrum een hele goeie ergo die zoiets had van: ‘als ge ooit
incontinentiemateriaal aandoet, dan komt ge daar niet meer vanaf, dus we gaan dat anders
aanpakken’. Door Germaine meer in andere kamers op toilet te laten gaan en actief te roepen en
zo, heeft dat echt wel gewerkt om haar zindelijk te houden. […] Wat dat wel bewijst: qua intensief
werken, moet dat. En dat is niemand die ge weer naar huis kunt sturen, want ja, binnen de
kortste keren gaat ze dat thuis weer hebben. [Mobiele begeleider VAPH]
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Tegelijk knelt hier opnieuw het schoentje: als Germaine te autonoom wordt bevonden, riskeert ze – gezien
de inschalingsprocedure – de nodige zorgafhankelijkheid te missen die precies haar autonomie zou
kunnen waarborgen.
Ik vrees dat ze nu perfect op haar plaats zit en vrij goed is… Waardoor dat zij niet zo’n sterk
beeld geeft [op de schaal], en dat ze op het einde gaan zeggen: “goh, zo slecht is die nog niet”.
Maar dat is maar sinds dat ze in [kortverblijf] zit, met de nodige omkadering. Neem die
omkadering weg, en ze gaat weer achteruit. Verstaat ge? Dus dat is het ambigue aan heel dat
systeem. […] Ja, ze zit daar goed, maar alleen maar als ze dààr zit. Stuur haar weer naar huis
en na een maand hebt ge weer de drama’s van daarvoor en iedereen gaat tegen mij zeggen van:
“Allez, hoe komt dat ge ze weer naar huis hebt laten gaan?”, Ja, ik heb geen andere oplossing,
ik kan ze niet bij mij thuis nemen. [Mobiele begeleider VAPH]
Ook bij de controles die geïnstalleerd worden om de objectiviteit van procedures te bewaken, kunnen
volgens professionals vragen worden gesteld.
Een RVT moet zoveel scoren om subsidie te krijgen, hé, dus als zij enkel mensen met de zwaarste
categorie verplicht moeten opnemen, en gij zit daar niet in, geraakt ge daar niet, hé! Vroeger
konden we daar gemakkelijker in zeuren, maar nu is er controle, hé. Ik zeg het: die controle komt
thuis en die vraagt dan: “kunt gij u aankleden?”. En zegt die: “ja”. Dan is het “ja”. Die gaat niet
gaan kijken of dat die broek goed aan is, of dat ze een onderbroek aanhebben,… Daar kijken die
niet naar, ze. [Huisarts]
Bovendien blijken de gebruikte instrumenten niet altijd te meten wat men wil meten. De Minimental State
Examination (MMSE) bijvoorbeeld heeft als doel het cognitief functioneren van een individu in kaart te
brengen. Net zoals de Mini-COG wordt de MMSE zowel ambulant als residentieel afgenomen bij een
vermoeden van geheugenproblemen of dementie. Zoals het onderstaand voorbeeld illustreert, biedt de
uitkomst van de gestandaardiseerde procedure in bepaalde situaties geen correcte afspiegeling van de
werkelijkheid. Nochtans heeft ze wel belangrijke implicaties voor de ondersteuning die aan zorgvragers
wordt geboden.
Natuurlijk in de MMSE... Zij was analfabeet, hé, dus dat heeft dan nog eens een extra weerslag
op die score. [...] De vragen die gesteld worden zijn eigenlijk om te zien of dat er mogelijks een
dementieel beeld is. Er is ook geen ander instrument, hé. Allez, het is niet van: “Ge hebt een
mentale beperking, ge krijgt een andere test” [...]. Maar dat heeft consequenties naar het
zorgprofiel, hé. [Maatschappelijk werker en ergotherapeut woonzorgcentrum]
Opvallend is verder dat het statuut van ‘objectiviteit’ niet louter met meetinstrumenten of
inschalingsprocedures wordt verbonden. Ook de instantie die de zorg- of ondersteuningsvraag stelt,
beïnvloedt mee het waarheidsgehalte dat aan de vraag wordt toegekend en heeft zo een rechtstreekse
impact op de mate waarin al dan niet op een ondersteuningsvraag wordt ingegaan. Germaines’ mobiele
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begeleider drukt zijn vermoeden uit dat haar vraag naar zorg en ondersteuning mogelijks een meer
dringende erkenning en gevolg zou krijgen wanneer die gesteld zou worden vanuit een ziekenhuiscontext.
Ik heb al een aantal keren – maar ’t is verschrikkelijk om te zeggen – gedacht: het zou niet zo
slecht zijn dat ze weer [wikt zijn woorden, wat stiller] een kleine beroerte – ik wens het haar niet
toe – maar dat ze in het ziekenhuis belandt, waardoor dat ze de sociale dienst van het ziekenhuis
inschakelt. Want ze hebben mij al vaak gezegd van: “ja, maar, van in het ziekenhuis krijgen we
ze veel sneller verdeeld, omdat ze dan vanuit de sociale dienst van het ziekenhuis wat meer
macht hebben daarover. [Mobiele begeleider VAPH]
Na een hobbelig parcours en extra inspanningen van haar formele netwerkpartners (zie 2.3) weet
Germaine uiteindelijk toch een permanente plaats in een woonzorgcentrum te bemachtigen. In een later
gesprek geeft haar mobiele begeleider de aanvullende bedenking dat een zorg- of ondersteuningsvraag
wellicht ook als ‘echter’ wordt bevonden als ze – meer in het algemeen – vanuit een formele hoek wordt
gesteld. Indien iemand uit het informele netwerk diezelfde vraag zou poneren, zo schat hij in, is de kans
groter dat ze niet serieus wordt genomen en onbeantwoord blijft.
Ze heeft het geluk gehad in haar ongeluk, denk ik. […] Doordat er hulpverlening op zat, dat het
van hulpverlening naar hulpverlening gemakkelijker werd. Had ik haar zoon geweest of haar
kleinzoon geweest en ik had haar in een wooncentrum moeten krijgen, ja... Dan waren de deuren
misschien niet even gemakkelijk open gegaan. […] Allez, ik kan mij inbeelden als een zoon bij
de sociale assistent komt, dat ze denken van: “goh, familie komt hier weer zagen en vragen”. Ik
deed dat heel objectief. […] Dus, dat geluk had ze wel: dat er een zorgverlener was die haar
ergens wou krijgen. [Mobiele begeleider VAPH]
2.2.2

De invloed van voormalige zorg en ondersteuning

De omstandigheden waarin een leven zich ontwikkelt en ondersteund wordt, blijken ook afhankelijk van
eerdere beoordelingen van iemands zorgvraag. Professionals merken op dat de zorg- en welzijnssector
vandaag weinig flexibel inspeelt op de inherente dynamiek van levenstrajecten en de bijbehorende
veranderlijkheid van zorg- en ondersteuningsvragen. Bij zowel Germaine als bij andere respondenten
werpen deze elementen belangrijke grenzen op in hun zoektocht naar ondersteuning.
Vooraleer voor Germaine de zoektocht start naar een plaats in een woonzorgcentrum, tracht haar mobiele
begeleider haar in eerste instantie een verblijf en ondersteuning te verzekeren in een residentiële
voorziening voor personen met een verstandelijke beperking. Dit is namelijk de context die hij voor haar,
onder meer gezien de directe sociale contacten in een leefgoep, als meest wenselijk beschouwt. Tegelijk
ervaart de begeleider dat in deze setting de mogelijkheden tot zorg en ondersteuning voor Germaine op
korte termijn afgetoetst blijven aan een inschaling uit het verleden. Die inschaling biedt echter een
ontoereikend antwoord op haar huidige en prangende ondersteuningsvraag.
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Die inschaling is gebeurd op basis van toen, waardoor dat Germaine gevallen is op RTH,
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Dat betekent vandaag, met die nieuwe
persoonsvolgende financiering, dat ze recht heeft op 36 mobiele contacten op jaarbasis, waarvan
ze nog een keer 5,13 euro per contact uit haar eigen zak moet bijleggen. [...] Zij gaat niet
toekomen met die RTH’s. Dus... en doordat zij ook RTH heeft, heeft zij geen recht op een meer
zwaardere vorm van begeleiding, beschermd wonen, of zelfs residentieel. Dus voor Germaine
ben ik moeten gaan kijken naar, ja, welke soort van opvang kan ik haar geven buiten VAPH, want
ja... die helpen haar voorlopig niet. [Mobiele begeleider VAPH]
Ook in andere verhalen stellen we vast dat de context waarin zorg en ondersteuning in het verleden vorm
kregen mee bepalend is voor de toegang tot zorg- en welzijnsvoorzieningen in het verdere levenstraject.
Zo geeft een medewerker van een VAPH-dagopvang aan dat een opname in een woonzorgcentrum
gemakkelijker lukt wanneer een bewoner reeds gebruik heeft gemaakt van het aanbod kortverblijf in
dezelfde setting.
Dan zeg ik wel van: kijk, die kan via kortverblijf regelmatig nekeer op kortverblijf, dat helpt de
drempel verlagen als ze ooit de vraag stelt van ik wil eigenlijk naar het rusthuis gaan omdat ze
haar dan al kennen. En een vraag kortverblijf zit niet vol, daar heb je zo geen, moet je niet aan
zoveel voorwaarden voldoen om nekeer op kortverblijf te mogen gaan. En dat maakt het wel
voor de cliënt drempelverlagend. [Maatschappelijk werker VAPH-dagcentrum]
Ten slotte blijkt de toegang tot zorg- en welzijnsvoorzieningen ook verbonden aan de mate waarin cliënten
voor zorg en ondersteuning kunnen steunen op hun informele netwerk. In overeenstemming met het
principe van de concentrische cirkels wordt de toegang tot reguliere of gespecialiseerde zorg in eerste
instantie voorbehouden voor situaties waarbij niet kan worden uitgegaan van zelfzorg of van steun vanuit
het informeel netwerk. Tegelijkertijd groeit echter de bezorgdheid dat de draagkracht en autonomie van
mensen in sommige gevallen worden overschat, wat mogelijks resulteert in een overbevraging van hun
informele netwerk.
Een moeilijker principe vind ik... De vijf concentrische cirkels zijn heel belangrijk in de
persoonsvolgende financiering, dus eerst de cliënt centraal, de direct-betrokkenen en ruimer en
eigenlijk in laatste instantie zit VAPH daarin. Ik heb héél veel schrik dat de maatschappij en ook
direct betrokkenen van personen met een beperking, dat die overbevraagd worden. Ik vind, ze
doen al zo veel en nu wordt het eigenlijk nog meer... Allez, ze willen zo veel mogelijk binnen het
gezin of binnen het netwerk de zorg allemaal naartoe brengen, dat die mensen eigenlijk nog
meer en meer terug dichter bij de cliënt... Dat dat niet te onderschatten is. En daar heb ik wel
wat schrik voor. [Maatschappelijk werker VAPH-dagcentrum]
Bovendien heerst bij verschillende professionals een gevoel van onrechtvaardigheid wanneer ze
vaststellen dat een persoon met een verstandelijke beperking geen toegang krijgt tot reguliere of
gespecialiseerde zorginstanties, net omdat hij over een informeel netwerk beschikt dat zich in het
verleden engageerde om de zorg en ondersteuning op te nemen. Professionals vertellen zo bijvoorbeeld
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(zie onderstaande citaten) over mensen die al jaren zorg en ondersteuning krijgen in hun eigen
(informele) netwerk en vandaag wachten op een persoonsvolgend budget. Voor personen met een
beperking die vóór de invoering van het persoonsvolgend financieringssysteem reeds beroep deden op
formele zorg en ondersteuning wil de overheid zorgcontinuïteit garanderen, voornamelijk vanuit de
redenering dat je cliënten niet plots kan ontzien van een reeds beschikbaar aanbod. Personen die
daarentegen jaren geleden gekozen hebben om geen formele zorg en ondersteuning in te roepen –
omdat het informele netwerk die rol op zich nam – voelen zich gestraft wanneer ze vaststellen dat zij
vandaag (lang) moeten wachten op een persoonsvolgend budget: “Had mijn kind maar van jongs af aan
bij een formele zorginstantie aangeklopt, dan beschikte het vandaag over een budget” is bijgevolg een
reflectie die ook informele zorgverleners vandaag maken.
Dat is geen evidentie om een zus in huis te nemen, eigen kinderen, kleinkinderen, uw eigen
leven daarop af te stemmen, daar rekening mee te houden en ze hebben dat vele jaren gedaan.
Als ze nu aangeven van nu wordt het ons wat te veel gaat het VAPH zeggen van ‘Ja maar ja, dat
is geen nood hé, je bent met twee’. [Maatschappeijk werker VAPH-dagcentrum]
Ik wil niet negatief zijn, totaal niet, maar het is wel: hoe meer dat je als netwerk gedaan hebt in
de voorbije tijd, hoe meer dat je ergens afgestraft wordt naar de punten. Want het wordt niet
gezien, hé. Bijvoorbeeld bij de broer en schoonzus van Charlotte: er wordt alleen maar gekeken
naar de ondersteuning vanuit het dagcentrum, maar niet genoeg naar wat zij dagdagelijks doen.
In Brussel weten ze niet wat Charlotte eigenlijk nodig heeft, want ze kijken alleen naar hoe vaak
dat ik langskom – wat dat niet zo vaak is – en wat dat dagcentrum doet. Terwijl het netwerk, ja,
moesten zij er niet zijn […]. Maar dat zien ze in Brussel niet, hé. […] Dat is het jammere […].
Die mensen gaan echt tot het uiterste. En als het al veel te ver is, dan zeggen ze in Brussel: ‘Ja
maar ja, allez kijk, dat gaat met die ondersteuning’. [Mobiele begeleider VAPH]
Zij hebben toen gezegd van ‘wij nemen haar in huis’. Dus moet er niet gezocht worden naar zorg,
gekeken worden naar andere ondersteuning die nodig is, hé. Zegt haar broer dat niet dan wordt
er automatisch gekeken naar een voorziening en had zij daar in een voorziening gezeten dan had
dat dag en nacht geweest in een tehuis, dan had zij nu middelen gehad voor haar dag en nacht
tehuis te krijgen hé. Ja, dan woonde ze nu ook in die zorg, hé. [Maatschappelijk werker VAPHdagcentrum]

ONDER DE LOEP
Persoonsvolgende financiering in een notendop

De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler in het ondersteuningsplan voor personen met
een beperking (Vandeurzen, 2010). Binnen het persoonsvolgende financieringssysteem krijgen personen
met een beperking op maat van hun ondersteuningsvraag een budget waarmee ze zorg kunnen
aankopen. Zorgaanbieders worden dus niet langer volledig rechtstreeks door de overheid gefinancierd
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voor hun werking, maar worden betaald door de eindgebruiker die over eigen, persoonsvolgende
middelen beschikt. Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wil de overheid zorg meer
vraaggestuurd organiseren. Om zorggarantie te bieden voor personen met de grootste
ondersteuningsnood – garantie op zorg voor personen met een beperking met de grootste
ondersteuningsnood is één van de centrale doelstellingen in het ondersteuningsplan voor personen met
een beperking – werd een basisondersteuningsbudget als eerste trap van de persoonsvolgende
financiering geïnstalleerd. Dat budget kan vrij besteed worden. Personen met een beperking kunnen met
het budget bijvoorbeeld een vriend vergoeden voor vervoerskosten, reguliere thuishulp betalen of
dienstencheques voor poetshulp aankopen zonder dat bewijzen moeten ingediend worden. Het
basisondersteuningsbudget stelt personen met een beperking en hun omgeving in staat om zorg en
ondersteuning laagdrempelig te organiseren, zonder dat ze onmiddellijk en noodzakelijk een beroep
moeten doen op intensieve zorg en ondersteuning. Personen voor wie het basisondersteuningsbudget
ontoereikend is, kunnen via de tweede trap van de persoonsvolgende financiering, namelijk het
persoonsvolgend budget, toegang krijgen tot de meer intensieve vormen van handicap-specifieke
ondersteuning.
Het persoonsvolgend financieringssysteem wil personen met een beperking de mogelijkheid bieden hun
zorg en ondersteuning zelf in te kopen vanuit vijf concentrische cirkels. De vijf cirkels staan, kort gezegd,
voor de verschillende mogelijke bronnen van ondersteuning voor personen met een beperking. Personen
met een beperking trachten in de mate van het mogelijke zichzelf te behelpen (cirkel 1). Wanneer
ondersteuning vereist is, wordt die in eerste instantie gezocht bij gezinsleden die onder hetzelfde dak
leven (cirkel 2). Ook familieleden, vrienden, buren of kennissen kunnen bereid zijn om op regelmatige
basis zorg en ondersteuning te bieden (cirkel 3). Wanneer die informele zorg niet meer volstaat, wordt
in eerste instantie aangestuurd op reguliere, algemene zorg- en dienstverlening, zoals gezinshulp,
thuiszorg, dagverzorging, kortverblijf of woonzorgcentra (cirkel 4). Pas nadien worden stappen gezet
naar gespecialiseerde hulpverleningsdiensten, gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) (cirkel 5). De achterliggende gedachte bij het cirkelmodel is “gewoon als het
kan, bijzonder als het moet”.

Figuur 6: Concentrische cirkels VAPH.
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2.2.3

Randvoorwaarden

Daarnaast benoemen praktijkwerkers ook heel wat randvoorwaarden die mee bepalen of iemand al dan
niet (langer) zorg en ondersteuning kan ontvangen. De veiligheidsgarantie is een eerste veelgehoord
criterium. Een directielid van een assistentiewoning geeft bijvoorbeeld uitdrukkelijk aan dat het
zorgaanbod wordt stopgezet wanneer de veiligheid van de bewoner en/of mede-bewoners niet langer
gewaarborgd kan worden.
Maar op het moment dat het veiligheidsrisico te hoog wordt, dat die persoon buiten loopt, dat
ze niet meer weten waar die persoon is, op dat moment moet je je verantwoordelijkheid nemen
en een beslissing nemen. Op dat moment wordt die persoon overgeplaatst. naar een
woonzorgcentrum. [Directielid assistentiewoning]
Ook een woonbegeleider van een VAPH-voorziening ervaart dat veiligheid een grens kan zijn. Daarbij
vertelt ze over de situatie van Erik, een ouder wordende man bij wie beginnende dementie vastgesteld
is, en over haar vrees dat hem niet langer zorg en ondersteuning kan aangeboden worden wanneer zijn
veiligheid in het gedrang komt door dwaal- of doolgedrag.
Ja, ik vind het altijd fantastisch als we de mensen zo lang mogelijk bij ons kunnen houden, en
soms tot aan het einde van hun dagen. Maar het moet mogelijk zijn, en de veiligheid mag niet in
het gedrang komen. Dus euh... Ik vind eigenlijk altijd de ideale piste dat de mensen bij ons blijven
tot het einde van hun dagen. Dat is voor mij het ideale. (...) Erik ook, die begint te dementeren,
dat zou voor ons ook fantastisch zijn als die kon blijven tot het einde van zijn dagen. En dat lukt
ook, maar vanaf dat je op een bepaald punt komt van ‘die mens begint te dwalen en we kunnen
niet meer instaan voor de veiligheid’, dan stopt het verhaal. [Woonbegeleider VAPH-voorziening]
Verder speelt ook het praktisch en zelfstandig functioneren van mensen in functie van hun fysieke
gezondheid een doorslaggevende rol. Zo geeft een thuisverpleegkundige aan dat een transitie naar een
woonzorgcentrum voor Germaine aangewezen was omdat zij niet langer voor zichzelf kon zorgen.
Interviewer (I): En op welk moment, zo in die drie maand, heb je eigenlijk gemerkt van: goh, zo’n
woonzorgcentrum zou eigenlijk...? (...) Thuisverpleegkundige (T): Omdat ze niet meer voor
zichzelf kon zorgen. Als haar eten niet klaargezet werd, dan at ze ook gewoon niet. Dus dat is nu
wel belangrijk, hé. [Thuisverpleegkundige]
Ja, ik vind het altijd fantastisch als we de mensen zo lang mogelijk bij ons kunnen houden, en
soms tot aan het einde van hun dagen. Maar het moet mogelijk zijn, en de veiligheid mag niet in
het gedrang komen. Dus euhm,... Ik vind eigenlijk altijd de ideale piste dat de mensen bij ons
blijven tot het einde van hun dagen. Dat is voor mij het ideale. Maar ja, die knie zorgt ervoor dat
wij daar niet de juiste ondersteuning voor zijn. [Woonbegeleider VAPH]
Een hoofdverpleegkundige van een woonzorgcentrum vertelt op haar beurt dat personen met een
beperking als vrijwilliger aan de slag kunnen in het woonzorgcentrum mits zij een aantal praktische taken
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op zich kunnen nemen. Zo kon Hubert, een persoon met een verstandelijke beperking die aanvankelijk
in een assistentiewoning verbleef, als vrijwilliger in een woonzorgcentrum terecht waar hij twee dagen
per week de was sorteerde. Het zelfstandig kunnen functioneren in de wasserij wordt daarbij als
doorslaggevend beschouwd in het verkrijgen van toegang tot het vrijwilligerswerk. De voorwaarde om
als vrijwilliger zelfstandig werk te kunnen verrichten, brengt de hoofdverpleegkundige in verband met
een beperkte personeelsbezetting in het woonzorgcentrum.
Als ze komen werken als vrijwilliger moeten ze nog iets kunnen betekenen, hé. De planten water
geven, kunnen afdienen, kunnen helpen een bedje opmaken, mensen drinken uitschenken. Ze
moeten wel nog iets kunnen. Anders kun je ze niet opnemen als vrijwilliger, hé. Ze moeten wel
nog iets kunnen doen, hé. […] Je kan niet iemand laten als vrijwilliger werken als die zelf... En
het kan ook niet de bedoeling zijn dat je er een bewoner bij hebt, hé. Dat je er zodanig veel werk
mee hebt dat je er een bewoner bij hebt, hé. Dat kan ook wel niet, hé. Daarvoor hebben wij geen
personeel uiteindelijk, hé. [Hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum]
Andere argumentaties om iemand al dan niet (langer) toegang tot zorg en ondersteuning te bieden,
steunen op wat door professionals mogelijk of wenselijk wordt geacht binnen het gekende aanbod. Zo
geeft een medewerker van een VAPH-dagondersteuning aan dat iemand kan opgenomen worden als de
interesses van de zorgvrager aansluiten bij de aangeboden activiteiten. Op de vraag van iemand die als
dagbesteding met kinderen wil werken, wordt volgens de VAPH-medewerker niet ingegaan aangezien dit
niet tot het aanbod van de dagondersteuning behoort.
Als wij bijvoorbeeld mensen hebben die zeggen “ik wil dagondersteuning met werken met
kinderen”, bijvoorbeeld, dat is soms zo een droom van mensen, ja, dat kunnen we hier niet
aanbieden. Wij hebben die bepaalde ateliers, daarbinnen moeten ze passen. [Maatschappelijk
werker VAPH-dagcentrum]
Een begeleider, tewerkgesteld in een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking, stelt
dat een zorgvrager moeilijk toegang krijgt tot kortverblijf binnen de ouderenzorgsector wanneer de
‘slapende’ nachtdienst ontoereikend wordt geacht om aan de zorgnoden te kunnen voldoen.
Daar zijn de middelen niet voor voorzien. Die mensen komen… Als wij iemand op kortverblijf
brengen, dan komt de coördinator van het woonzorgwonen hier altijd vragen van: “ja, wat heeft
die persoon allemaal nodig?” En als je dan zou zeggen: ”Ja, ze is niet zindelijk, dat bed moet elke
dag… Of ze moet ’s nachts twee keer opgezet worden…”. En dan zegt die: “Ja, maar ik heb wel
een slapende waak, hé!”. Dus het is niet de bedoeling dat die ’s nachts wakker wordt voor… Die
wordt wakker als er echt een probleem is, maar niet voor iemand twee keer op te zetten.
[Begeleider VAPH-voorziening]
In die lijn redeneren zowel formele als informele ondersteuners dat iemand in een aanbod ‘past’ zolang
dat aanbod voor geen al te grote uitdagingen wordt gesteld.
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Ik denk dat ze sneller in een rusthuis… En naar haar leeftijd kan dat ook, hé. Ze zit daar ook op
haar plaats, hé. Het is ook niemand met een heel uitgesproken gedragsproblematiek. Ze past
daar wel, hé. Allez, ge hebt zo andere mensen dat ge denkt van ‘oei, hoe zou dat gaan’ of ‘er is
te weinig permanentie’ of zo, want eigenlijk, als zij op haar gemak is… [Mobiele begeleider
VAPH]
Het is nog een madam die haar plan kan trekken, dus naar verzorging toe en noem maar op…
Het is een rustige persoon en ze hebben er geen last mee, zodus. En ze voelt haar daar thuis.
[Broer]
Verder blijkt ook de mate waarin het functioneren van een zorgvrager aansluiting vindt bij dat van

medebewoners een bepalende factor te zijn in het al dan niet verlenen van toegang tot zorg en
ondersteuning. Zo stelt een VAPH-medewerker dat een persoon die minder actief is niet kan opgenomen
worden in een leefgroep die bestaat uit bewoners die nood hebben aan een uitdagend, activerend
aanbod.
Krijg jij een vraag van iemand met een diep verstandelijke beperking en we hebben enkel plaats
in onze woning waar dat onze mensen wonen die zelfstandiger zijn, ja, dan ga je die daar niet
opnemen omdat uw zorgaanbod helemaal anders ligt en niet aansluit bij die persoon.
[Maatschappelijk werker VAPH-voorziening]
Tenslotte blijkt ook het gebrek aan alternatief bepalend te zijn voor de uiteindelijke setting waar iemand
zorg en ondersteuning kan vinden. Zo vertelt een hoofdverpleegkundige van een woonzorgcentrum over
Paul, een 53-jarige persoon met het syndroom van Down, die in het woonzorgcentrum werd opgenomen
omdat hij nergens anders terecht kon.
Mia is hier, Adriaan is hier, Paul is hier, hij is hier en dan is er hier nog een euh, een persoon
van 53 jaar met het syndroom van Down. Die is hier ook, omdat hij ook nergens... Thuis konden
ze hem niet opvangen of... En hij kon ook nergens terecht en daarmee hebben we ook gezegd
van oké, die mensen moeten ook ergens terecht kunnen. [Hoofdverpleegkundige
woonzorgcentrum]
Bovendien blijken visies over de meest geschikte plaats voor iemand snel te worden bijgestuurd zodra
voor iemand ‘een’ plaats kan worden gevonden. Vaak is die zoektocht al moeilijk genoeg.
Voor Germaine ben ik al bij als ik een plek heb, dus ik ga niet kieskeurig doen. Nu, ideaal zou
zijn dat ze ouder zou kunnen worden in een residentiële setting binnen het VAPH. [Mobiele
begeleider VAPH]
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2.2.4

Een tussentijdse beschouwing

Het is opvallend dat beslissingen om iemand al dan niet (langer) toegang tot zorg en ondersteuning te
geven vaak gebaseerd worden op argumenten die veelal technisch-rationeel, economisch of praktisch
van aard zijn. Samen met heel wat professionals stellen we tegelijk vast dat deze overwegingen maar
een stukje van de werkelijkheid meenemen en daardoor zorg en ondersteuning voor sommige
zorgvragers niet of slechts beperkt toegankelijk maken.
Hoewel toegang krijgen tot een bepaald zorg- en ondersteuningsaanbod duidelijk niet voor iedereen even
vanzelfsprekend is en het gesprek daarover van belang blijft, is het ook noodzakelijk om deze discussie
hier niet te eindigen. Als we wezenlijk het debat willen voeren over het recht op zorg en ondersteuning
voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking kan het niet alleen gaan over de vraag
of iemand al dan niet toegang tot een bestaande plaats kan krijgen. Er moet ook ruimer nagedacht worden
over hoe we blijvend kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven van zorgvragers en – met andere woorden
– hoe we voor mensen een plaats kunnen creëren om te bestaan, ook op oudere leeftijd.
Dat ze blijven de mouvementen zien, ook al is ’t ne keer ruzie en slaande ruzie en wat dan ook.
Da’s allemaal niks, da’s allemaal niks, het is een evenement. Tegenover een rusthuis, da’s altijd
kalm, oké, ik geef dat toe, altijd kalm, altijd hetzelfde. Maar ik denk dat Jules nog een beetje…
ne keer iets wilt dat eruit springt. […] Maar hij stelt er hem in. Hij stelt er hem in, en als hij zo
blijft… Het enige wat hij misschien beter zou hebben, is nog ne keer iets om handen hebben,
om te doen. Dat zou mijn punt zijn dat ik zou willen zeggen, bijvoorbeeld in dat woonzorgcentrum:
laat hem alstublieft nog iets met plantjes doen. Laat hem alstublieft nog iets doen, dat hij beseft
dat hij nog leeft. [Familielid Jules]
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2.3

EEN PLAATS OM TE BESTAAN

In het opzet om bij te dragen aan het volwaardig, inclusief burgerschap en een kwaliteitsvol leven voor
ouderen in het algemeen en voor oudere personen met een beperking in het bijzonder, wordt vandaag
door zowel beleidsmakers als professionals opvallend gestreefd naar zelfbeschikking, inclusie, zorg op
maat, een holistische kijk en samenwerking. In de gesprekken met mensen met een verstandelijke
beperking zelf en hun (in)formele netwerk kwamen echter een aantal spanningsvelden bovendrijven die
een alternatieve blik kunnen bieden op wat in dit streven van belang kan zijn.

ZELFBESCHIKKING - ALLÉÉN KIEZEN, UIT DE BESCHIKBARE KEUZES?
Zowel in de ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking als in de ouderenzorg wordt
de historische nadruk op ‘bescherming’ steeds vaker ingeruild voor een visie die stoelt op het belang
van zelfbeschikking en autonoom burgerschap. Zo stelt het Vlaams Ouderenbeleid 2015-2020
bijvoorbeeld dat het ouderen wil “benaderen vanuit al de aspecten van het leven en op vertrouwen in
hun competenties, op respect voor hun zelfbeschikking en op geloof in de kracht van de ouder wordende
mens in zijn sociale context” (Vandeurzen, 2016, p. 8). Terwijl het actuele beleid en de praktijk enerzijds
aangeven dat het aandeel ouderen met potentiële zorgvragen toeneemt, worden anderzijds dus ook hun
zelfregie en zelfredzaamheid onderstreept. Hoewel geargumenteerd kan worden dat de klemtoon op
mogelijkheden (in plaats van op tekorten) getuigt van een waarderend mensbeeld, leren we uit de
bestudeerde levens- en zorgtrajecten dat er ook kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de
praktische vertaling ervan.

RUDI
Zowel de medewerkers van het psychiatrisch verzorgingstehuis als van het woonzorgcentrum waar Rudi
verbleef, geven uitdrukkelijk aan dat ze de zelfbeschikking en zelfredzaamheid van hun bewoners hoog
in het vaandel dragen, zelfs onontbeerlijk vinden in functie van hun levenskwaliteit. In de praktijk vertaalt
dit streven zich onder meer in het faciliteren van keuzemogelijkheden in de dagelijkse verzorging en
dagbesteding van hun cliënten.
‘Wat is een kwaliteitsvol leven?’: zelfbeschikkingsrecht. […] Ik geloof daar heel sterk in: een stukje
zelfredzaamheid, zelfs bij Rudi. Het feit dat hij nog handelingen alleen kan doen, dat hij zijn
boterhammen nog zelfstandig kan smeren, dat hij zelfstandig een koek kan pakken, dat hij naar
beneden komt om een boekske te halen uit de bibliotheek hier en een boekske te lezen, dat hij kan
kleuren, dat hij op zijn kamer kan kleuren, dat hij naar muziek kan luisteren, dat de zuster naast hem
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zit en dat hij een klapke kan doen met een zuster. Ik denk dat dat de dingen zijn die voor hem
kwaliteitsvol zijn en die we hebben. Die we kunnen bieden, die we Rudi kunnen bieden.
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat dit een ingewikkelde evenwichtsoefening vergt, waarbij de
beslissingen van een individu afgewogen worden tegen wat de zorgaanbieder voor deze persoon
wenselijk en mogelijk acht; wenselijk in functie van iemands (fysiek) welzijn, mogelijk binnen de
contouren van een aanbod.
De wenselijkheidskwestie toont zich in het verhaal van Rudi – die verzot is op snoep – bijvoorbeeld
wanneer hij, net als zijn medebewoners, aanvankelijk onbeperkt toegang krijgt tot de cafetaria van het
woonzorgcentrum en tot alle lekkernijen die daar te vinden zijn. Omdat dit echter zijn gezondheid onder
druk dreigt te zetten, worden de betrokken professionals voor een dilemma geplaatst.
Dus mensen kiezen zelf en stippelen eigenlijk zelf hun traject uit dat ze hier ook willen doen. Maar
[…] dan krijg je zo iemand als Rudi en in ’t begin herinner ik mij echt… We hebben echt problemen
gehad, omdat we, ik denk, Rudi hebben aangepakt zoals dat we iedereen aanpakten, dus dat hij
eigenlijk een beetje zelf de lijnen mocht uitzetten, totdat we eigenlijk rap doorhadden van: ja, maar
ja, de lijnen die Rudi uitzet, zijn eigenlijk niet de lijnen die, één, goed zijn voor hem, en twee, goed
zijn voor de dienst. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Het voorbeeld demonstreert dat ‘zelf kiezen’ en ‘eigenbelang’ niet altijd in elkaars verlengde liggen.
Samen met de praktijkwerkers kunnen we ons vandaaruit de vraag stellen of zelfbeschikking hoeft te
betekenen dat een keuzeproces en de gevolgen ervan altijd strikt ‘alleen’ moeten worden gedragen. In
functie van een kwaliteitsvol bestaan vraagt zelfbeschikking misschien veeleer een gedeeld en
voortdurend zoeken en afwegen, waarbij niet zozeer de volle eigen verantwoordelijkheid van een
verondersteld rationeel en autonoom individu, maar wel een dialogisch – en daarmee noodzakelijk ook
een veel complexer, meer onzeker, maar vaak ook rijker – proces wordt vooropgesteld. Een begeleider
uit de voorziening waar Rudi in zijn jongere jaren verbleef, beschrijft dit als een balanceringsoefening die
op verschillende vlakken komaf maakt met eenduidigheid.
Ge kunt te snel overnemen, maar ge kunt ook te lang verwachten dat iemand… En daar moet ge
juist de balans in vinden. Wat kunnen ze zelf nog bepalen? Wat kunnen ze niet meer bepalen omdat
het niet meer gezond is? […] Dat is constant zoeken naar een evenwicht. En het is bij iedereen zo
anders… […] Wanneer ze choco eten, wanneer ze geen choco eten: vroeger was dat de normaalste
zaak van de wereld: ‘wij bepalen dat hier, punt andere lijn’, terwijl dat nu veel meer in vraag gesteld
wordt. […] Maar ja, dan gaat ge veel meer in dialoog moeten gaan om ze te overtuigen van ‘jong,
pak nu gene choco, wacht misschien tot morgen of overmorgen’. Terwijl, als het zo ís, moet ge die
dialoog niet aangaan, hé. [Begeleider psychiatrisch verzorgingstehuis]
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Tegelijkertijd blijken dergelijke zoektochten soms ook te worden weggeorganiseerd. Zo tekent het
bestaande aanbod dikwijls zelf de contouren waarbinnen keuze of zelfbepaling al dan niet mogelijk wordt.
Iemands stem zal daardoor niet op elk vlak even luid gehoord worden of weerklank vinden. Redenen
hiervoor worden enerzijds gevonden bij de financiële mogelijkheden en structuur van een werking die de
nodige flexibiliteit in de weg staan of net stimuleren.
Sowieso heb je grenzen, heb je de logheid van een organisatie. Bijvoorbeeld, neem nu dat
zelfbeschikkingsrecht; als je dat zou doortrekken, dan zou je eigenlijk naar een systeem komen […]
waar mensen zelf beslissen wanneer ze willen opstaan. Allez, zulke dingen. Waar stuit je daar op de
grenzen? Ja, de logheid van zo’n organisatie. Wij kunnen dat onmogelijk organiseren. […] Hetzelfde
met eten; dat mensen zouden kunnen eten wanneer ze willen. Ja, dat gaat niet, hé. Als de keuken
steaks bakt, dat is voor 300, 400 man biefstuk bakken. Ge kunt niet zeggen: de ene wil om 11 uur
al zijne steak en de laatste wilt om 2 uur zijne steak. Allez, snap je? Da’s gewoon eigen aan de
structuur; dat zijn dingen waar we niet omheen kunnen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
In de viering [begrafenis van Rudi in het woonzorgcentrum] zat er een mevrouw achter mij, en die
verpleger komt en zegt: “het is tijd voor te eten”. Aargh! Hoe kunt ge nu in godsnaam… Iemand zit
daar in een mis… “Ja, ge moet komen eten!”. Dat zou nooit in ons opkomen om te gaan zeggen
van: “ja, maar: de tijd en het uur en dergelijke”. […] Wij hebben ook meer de mogelijkheid om
flexibel te werken, hé. Ik denk, in een rusthuis is dat ook anders, hé. Bij ons: is dat eten tien minuten
later, awel, dat eten is er tien minuten later. Er gaan er misschien nekeer een paar zagen, maar dat
is het dan ook. Maar ik denk dat ge daar in zo’n danige vaste structuur zit dat dat bijna, ja… En zelf
ook, hé! Ja, zelf als begeleider zit ge ook vast in een structuur. [Begeleider psychiatrisch
verzorgingstehuis]
Anderzijds zien we ook hoe op bepaalde terreinen vooraf al een tweedeling wordt geconstrueerd tussen
wie wel en wie niet bekwaam wordt geacht om keuzes te maken. Opvallend is dat vooral de beslissingen
die iemands levenstraject wezenlijk richting geven veel minder samen met de persoon zelf en met zijn of
haar netwerk worden gemaakt.
In het verhaal van Rudi zien we dit bijvoorbeeld wanneer het gaat over zijn levenseinde. We leren Rudi
tijdens het onderzoek kennen als iemand die gefascineerd is door kerkgebouwen, bedevaartsoorden en
de katholieke liturgie. Op verschillende momenten tijdens onze gesprekken, bijvoorbeeld wanneer hij
vertelt over mensen van wie hij zelf al afscheid heeft moeten nemen, laat hij ook duidelijke voorkeuren
doorschemeren (“Dat was zo’n schone Latijnse mis met Gregoriaanse gezangen”, “Mijn kozijn zijn
moeder is ook gestorven, en heeft een mooie bruine kist gekocht met koperen naalden”, “Ze zijn allemaal
in een familiekelder begraven, mijn mama, mijn papa en mijn broer. […] Vroeger ging ik daar naartoe,
maar nu is het al lang geleden.”). Toch blijven zijn wensen in de overeenkomst over het levenseinde
formeel ongekend.
Dat is een document dat eigenlijk tot stand komt uit een gesprek tussen de persoon zelf, de huisarts
en onze dienst zelf en daar wordt er dan bekeken… […] Hij heeft dat niet, want anders zou dat hier
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moeten staan: een palliatief dossier of een comfortzorgdossier. […] De reden waarom dat er niet
zal zijn, is hoogstwaarschijnlijk omdat dat bij Rudi, één, niet zelf af te nemen is. Natuurlijk, hetgeen
dat je gaat vragen: ‘Mag Rudi daar niet in gekend worden?’ Natuurlijk! Maar wettelijk gezien zegt dat
niets. Omdat Rudi niet wilsbekwaam is. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Een andere illustratie vinden we bij Roel, een – eveneens ouder wordende – vriend van Rudi. Hij getuigt
hoe, na de afbouw van de bedden in het psychiatrisch verzorgingstehuis waar ze samen woonden, voor
hen beiden naar een nieuwe verblijfplaats moest worden gezocht. Roel drukt daarover enkele duidelijke
wensen uit (gelinkt aan het belang van een vertrouwde omgeving, een gekende buurt en de dichte
nabijheid van een persoonlijk netwerk), maar geeft ook aan dat hij geen invloed had op de eigenlijke
beslissing: “ik mocht niet, hé”.
Interviewer (I): En kon je dat kiezen, waar je naartoe ging gaan? Roel (R): Ik zou geiren in
Zoetebrood... in Appels gebleven zijn, maar ik mocht niet, hé. I: Ah, je wou graag in Appels gebleven
zijn. Begeleider PVT (B): Ja, awel, dat zeker, hé, dat in de eerste plaats, hé jong. Maar toch, als ze
beslist hadden, Roel, van ‘Zoetebrood’, we gaan dat hier toch moeten afbreken, waar zoude gij dan...
Mocht jij dan zelf kiezen waar je naartoe daarachter wou? Roel: Awel, ik zou gekozen hebben voor
Zonnewende, hé, maar ik mocht niet, hé. I: En wat is dat, Zonnewende? B: Dat is ook een
voorziening. R: In Schoonaarde. I: In Schoonaarde? En waarom zoude daar naartoe gewild hebben?
R: Dat was dichter voor mijn zuster, in Dendermonde.
JULES
In het verhaal van Jules zien we opnieuw positieve intenties van professionals om het kunnen en de
zelfredzaamheid van Jules in zijn dagelijkse leven voorop te stellen. Ze kaderen dit uitdrukkelijk niet als
een opdracht die hij volledig alleen zou moeten waarmaken, maar als iets wat een gepaste, actieve
ondersteuning vergt. Het geloof in zijn inherente capaciteiten, eerder dan zijn leeftijd of beperking, blijft
daarbij wel richtinggevend.
Jules is iemand die heel zelfstandig is. Ondanks zijn halfzijdige verlamming is hij tot heel veel in
staat, mits natuurlijk wel verpleging of huishoudhulp of de begeleiders die drie keer per dag
langskomen. Alle mensen die naar de ambulante dienst zijn getrokken, zijn allemaal mensen die
mogelijkheden hebben om toch op een bepaalde graad zelfstandig te kunnen wonen. En dat was bij
Jules [toen eind de 60] zeker ook het geval. [Ambulante begeleider VAPH]
Tijdens elk bezoek uit Jules hoe trots hij is op de zaken die hij op die manier heeft kunnen verwezenlijken,
zoals onder meer een rugzakkentrektocht met zijn goede vriend Karel. Toch blijkt ook in Jules’ traject dat
grote, gewichtige besluiten – met aanzienlijke impact soms – om diverse redenen genomen worden
boven de hoofden van de betrokkenen – met name de ouder wordende persoon met een verstandelijke
beperking en zijn informele netwerk. Jules’ persoonlijke begeleidster geeft bijvoorbeeld toe dat zijn
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ondersteuningstraject uiteindelijk een weg is ingeslagen die, onbedoeld, niet echt samen uitgestippeld
werd.
Jules probeert ’s nachts uit zijn bed naar het toilet te gaan, zijn knie begeeft het, hij valt op de grond,
ligt daar de hele nacht op de grond tot dat de begeleiding ’s morgens komt. Omdat hij niet meer
zelfstandig naar het toilet kon gaan, had hij dan een alarmke op de permanentie waardoor hij ons
constant opriep om met drie man te sleuren op en af naar het toilet, in en uit het bed. ’s Nachts
werd de permanentie constant opgeroepen omdat Jules het keer op keer toch probeerde om zelf
naar het toilet te gaan. Dus dat is iemand die mentaal heel trots en heel fier is, beseft van ‘ik wil wel,
maar ik kan niet meer’, het toch probeert, maar dan weer door die knie zakt. En dan hebben wij
beginnen beseffen: wij kunnen als ambulant wonen niet meer de juiste ondersteuning aanbieden
voor hem. […] Nu is dat op een hele korte periode, eigenlijk een beetje… aan de hand van dat we
wel weten dat hij hem goed voelt in het woonzorgcentrum, dat Karel [goede vriend van Jules] naar
daar gaat gaan, dat de leefgroepen niets voor hem zijn, is dat wel een beetje voor hem beslist.
Omdat de gesprekken zijn gestart, maar […] het is niet willen binnenkomen de eerste keer dat hij
de boodschap kreeg van ‘wij gaan het niet meer verder kunnen opvolgen voor u, we gaan moeten
denken naar de toekomst toe’, maar dan heeft hij dat [gezondheidsprobleem] extra gekregen, naar
het ziekenhuis gegaan, dus die gesprekken hebben geen opvolging meer gehad. En dan van het
ziekenhuis dan hop, naar het woonzorgcentrum. En ik stond daar: Tadaam! [Ambulante begeleider
VAPH]
Hoewel onderliggende professionele argumenten best valabel kunnen zijn, betreurt ook een familielid
van Jules – één van de weinige die hij nog heeft – dat ze op die manier samen met Jules te weinig
betrokken werd bij de beslissing om hem te laten verhuizen naar een woonzorgcentrum.
Ge zijt gij toch maar ne nummer, hé. […] Nu ook: naar het woonzorgcentrum, zonder iemand te
contacteren! En ge zit gij daar, voor de rest van uw leven, hé! [Familielid Jules]
Zowel over de transitie op zich, als over de uiteindelijke, concrete verblijfplaats werd ze namelijk niet
geconsulteerd. Nochtans heeft de keuze voor een bepaalde locatie ook consequenties op andere vlakken.
Zo bepaalt het mogelijks ook de mate waarop familieleden al dan niet op bezoek kunnen komen.
Als dat een mogelijkheid zou zijn van hem naar Mechelen te brengen, had ik er dichter bij geweest
en dingen, hé, verstaat ge? En omdat hij juist voor Genk in Mechelen gewoond had, dacht ik van,
misschien is dat een mooie kans, […] dat hij voorrang zou krijgen. Allez, daar had ik het wat moeilijk
mee. […] Had hij bijvoorbeeld hier in Mechelen gezeten, ja, dan had hij meer bezoek gehad, zeker
en vast. Dus dat is mij een beetje tegengegaan. [Familielid Jules]

GERMAINE
Waar de huidige klemtoon op zelfbeschikking doet uitschijnen dat mensen met een verstandelijke
beperking keuze en controle krijgen over hoe ze vorm en inhoud willen geven aan hun leven, valt in
nagenoeg alle bestudeerde levenstrajecten op dat hun toekomstperspectief sterk begrensd blijft door
wat extern mogelijk wordt gemaakt.
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Interviewer (I): En stel nu dat ge 100 jaar mocht worden, hoe zou uw leven er dan uitzien, denkt ge,
als ge moogt dromen? Wat zoude graag hebben dan? Germaine (G): Jah! Vanalles! I: Ja? Zeg
nekeer? Zoals…? G: (lacht luid) I: Ge moogt nekeer zot dromen, hé. Wat zoude graag willen? G: Ja,
vanalles, ja. Maar het komt nu niet uit, hé. I: Wat komt er niet uit? G: Ah ja, dat ge gelukkig kunt zijn.
Germaine, die sinds haar beroerte een woelig ondersteuningstraject kent, ervaart eveneens dat ze weinig
grip heeft op waar en met wie haar leven verder vorm kan krijgen – “Ja, ge moet dat allemaal laten doen,
hé, ja.” Behalve de onzekerheid over haar verblijfplaats (die op korte tijd meermaals veranderde) vindt
ze het moeilijk om te moeten toezien hoe ook de ondersteuning van mensen aan wie ze veel heeft vaak
ongewild wordt stopgezet.
Germaine (G): Wie gaat het nu zijn…? […] Pieter, Sofie, die heb ik gehad. Marie… Ik heb er nog
gehad, ze. Ik heb er nog gehad. Ongelooflijk! En dan gaan ze weg en dan gaan ze weer… Oh!
Alstemblieft, ze! Interviewer (I): Ja, het verandert veel? G: Goooh! (draait met haar ogen) I: Ja. Vind
je dat lastig? G: Jaa, als ge zo gehecht zijt aan iemand… Dat je… Je weet wel, hé. Dat ge iemand
graag hebt, en dat ge ze weer verliest. […] Het is triestig, ze. Als ge altijd moet veranderen. (zucht
diep) Maar ja. We moeten ermee voort, hé. Dju toch! […] Maar Steven doet veel voor mij, ze. […]
Maar gaat dat blijven duren? Jah, jah… Dju toch… Achter een jaar is hij weer weg. Is er weer…
Goh, alstublieft, ze! Ik heb er al veel gehad, ze! (zucht)

IN ’T KORT
Onderzoek toont aan dat zelfbeschikking bepalend is voor een goede kwaliteit van leven, ongeacht of
iemand een beperking heeft of niet. Autonomie is dan ook binnen diverse beleidsnota’s en zorgvisies van
instellingen voor personen met een verstandelijke beperking tot een leidend principe verworden. Maar
bij autonomie horen ook competenties zoals beslissingen nemen, consequenties aanvaarden en
zelfredzaam zijn. Dit gegeven is nu juist voor mensen met een verstandelijke beperking paradoxaal daar
zij in belangrijke mate afhankelijk zijn van anderen. Nochtans tonen de voorgaande verhalen dat de mate
van autonomie net samenhangt met de mate van ondersteuning waarop iemand een beroep kan doen.
In deze context staat niet het autonome individu centraal, maar wel het relationele subject die door zijn
relatie met anderen het spanningsveld tussen afhankelijkheid en zelfbeschikking kan overbruggen. In de
zorg voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking betekent autonomie ook
ondersteuning ontvangen om samen met anderen te bepalen welke keuzen het best passen bij het eigen
levensverhaal.
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Dat ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zelf zoveel mogelijk de controle over hun
eigen leven in handen willen nemen wordt in bovenstaande verhalen nog eens bevestigd. Ook mensen
die gebruik maken van een ondersteuningsaanbod (‘zorgafhankelijk zijn’) drukken duidelijke voorkeuren,
wensen en keuzes uit die een wezenlijke impact kunnen hebben op hun levensloop en levenskwaliteit,
maar tegelijk stellen we vast dat deze opvallend weinig in rekening worden genomen. Verschillende
praktijkwerkers zijn zich hier echter terdege van bewust en tonen zich zoekende naar hoe ze oudere
personen met een verstandelijke beperking en hun netwerk sterker kunnen betrekken bij de vormgeving
aan het eigen levens- en ondersteuningstraject. Voor praktijkwerkers is het belangrijk om de balans te
vinden tussen het erkennen van autonomie/keuzevrijheid (op alle vlakken) en bieden van de
ondersteuning die daarvoor nodig is.

INCLUSIE – FYSIEK INSLUITEN IN EEN AANBOD?
Vandaag is men het eens dat personen met een beperking dezelfde rechten moeten kunnen genieten als
alle andere burgers, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het VNVerdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2006) verwoorden. Vanuit die optiek wordt
internationaal gestreefd naar een inclusief burgerschap voor (ouder wordende) personen met een
beperking (Weber & Wolfmayr, 2006). Tegelijk valt op dat zowel in beleid als in praktijk het begrip
‘inclusie’ op een zeer verscheiden manier wordt ingevuld (Graham & Slee, 2008). Bovendien resoneert
niet elke invulling van het concept noodzakelijk met meer gelijke rechten en een betere levenskwaliteit
en lijkt de inclusiegedachte in de praktijk soms net in uitsluiting te resulteren. De trajecten van de mensen
die we volgden leren ons meer over deze complexiteit, en over mogelijke hefbomen om er op een
kwaliteitsvolle manier mee om te gaan.
JULES
Verschillende verhalen bevestigen het belang van sociale contacten en ‘erbij horen’. Toch stellen we vast
dat niet elk sociaal contact automatisch als waardevol wordt beschouwd of ertoe bijdraagt dat iemand
zich ergens effectief ‘thuis’ kan voelen. Jules’ persoonlijk begeleider beschrijft hoe Jules – die lange tijd
op een begeleidde manier zelfstandig woonde – niet langer kon aarden in een leefgroep voor personen
met een verstandelijke beperking:
Jules wou daar niet… Hij wou daar ook zijn kamer niet uit, hij wou niet met die mensen aan de
ontbijttafel,… […] Ge moet weten, een leefgroep: daar zitten ze met 10 tot 12 mensen. ’s Nachts
heel rumoerig, dat zijn ook wel mensen die kreten hebben en, ja… […] En hij woont hier al 2050

25 jaar in de ambulante dienst. Hier zijn alle begeleiders die hij kent. [Ambulante begeleider
VAPH]
Anderzijds klinkt in het woonzorgcentrum waar hij uiteindelijk terechtkomt dat het fysiek samen leven
met leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperking niet noodzakelijk ook meer interactie of
samenhorigheid impliceert.
Ik vind dat persoonlijk heel idealistisch, en ik zou heel graag willen dat dat vlot gaat en dat
iedereen daar met zorg rond omgaat, alleen... […] Marie-Jeanne bijvoorbeeld, die zegt bij
bewegen op muziek: “Goh ja, die mens die doet toch goed zijn best, hé”. Maar die gaat daar
nooit een praatje mee gaan maken. Dat is gewoon een scheiding. En dan vraag ik me af of dat
dan wel zo... Gelukkig is. Of iedereen daar dan wel zo gelukkig van wordt. Er is het verschil
tussen het ideale beeld van allemaal samen overeenkomen en de praktijk. [Ergotherapeut
woonzorgcentrum]
Een klein beetje spreken dat zou makkelijker zijn. Hij kan ook niet echt hier met iemand vriend
zijn of bevrienden. Dat lukt niet. [Zorgkundige woonzorgcentrum]
Tegelijkertijd lijkt ook het ondersteuningsaanbod zelf en de manier waarop het georganiseerd wordt een
belangrijke invloed te hebben op de wijze waarop mensen al dan niet met elkaar in contact kunnen treden.
Zorgkundige (Z): Hij zit dus ook wel apart voor te eten, dat is ook wel goed. Want moest hij bij
andere bewoners zitten, allez ja, dat zou ook niet zo goed komen, hé. Verpleekundige (V): Hij eet
niet zo proper ook, en hij weet dat zelf ook en ja… Hij beseft dat gewoon. [Zorgkundige en
verpleegkundige woonzorgcentrum]

MARIANNE
Marianne groeit op als enig kind bij haar vader en moeder, die haar niet beschouwen als persoon met
een verstandelijke beperking en voor haar ook nooit enige vorm van ondersteuning ontvangen. Enkele
jaren terug slaat het noodlot toe. Mariannes vader komt ongelukkig ten val en sterft onverwachts, wat
het leven van zowel Marianne als haar bedlegerige moeder heel plots en drastisch op zijn kop zet. Het
betekent ook de start van een zoektocht naar een nieuwe thuis voor beiden. De voorkeur gaat uit naar
een plaats waar ze samen kunnen verblijven, maar helaas blijken de mogelijkheden daartoe dun gezaaid.
Marianne vertelt hoe ze op een gegeven moment noodgedwongen alleen moet verhuizen, naar een
voorziening voor personen met een beperking. Ze laat echter blijken dat ze zichzelf niet identificeert met
andere personen met een verstandelijke beperking en zich er ook niet op haar plaats voelt, wat – net
zoals in het verhaal van Jules – vraagtekens plaatst bij een eenvoudig categoriseringsdenken op basis
van iemands cognitieve ontwikkeling.
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Marianne: En dan moest ik naar het Klooster. Maar dat zat mij tot hier! Die mensen daar zijn ook
zo van die gekapte. Mensen die niets weten. Maar ik moest daar zitten, hé, voor hier plaats te
hebben, hé. En toen kreeg ik goed nieuws, ik kon daar buiten gaan.
Uiteindelijk wordt voor Marianne en haar moeder toch een setting gevonden waar ze samen kunnen
verblijven. Ondanks haar vrij jonge leeftijd – Marianne is op dat moment ongeveer 60 jaar – komt ze zo
in een woonzorgcentrum terecht, bij mensen die over het algemeen ouder zijn dan haar. Toch lijkt ze
zich hier wel meer thuis te voelen.
Iedereen kent haar, ze. En iedereen roept naar haar, en zij roept ook naar iedereen. Dus ik zeg
het: die loopt daar op hare grond wel. Het is nu precies allemaal haar huis, denk ik. En ze wandelt
zij van het één naar het ander en oh, ja, dan ze is zij weg en al dat ze gezien heeft… De
verpleegsters en al ook, ze is zij tegen iedereen wel vriendelijk. Allez, moest ge het haar vragen,
ofwel is ze niet eerlijk, maar ik denk wel dat ze daar eigenlijk voorlopig content is. [Familielid Bewindvoerder]
Wat hiertoe bijdraagt, volgens de ergotherapeut die er werkt, is vooral dat Marianne een rol en plaats
kan vinden in de sociale omgeving, zowel binnen als buiten de muren van het woonzorgcentrum. Dit
vraagt dat voldoende ingespeeld wordt op wat ze kan, én op wat niet, zonder dat dit op voorhand al voor
uitsluiting of segregatie hoeft te zorgen.
Ik denk dat het belangrijk is dat er voldoende sociaal contact is, dat ze betrokken is bij het leven
hier in het woonzorgcentrum. Ze sluit eigenlijk aan bij alles van activiteiten bijna die doorgaan
hier in huis. En het liefst nog, we weten dat ook, ze gaat graag nekeer weg. Als het kermis is, ja,
we weten dat al: Marianne gaat willen meegaan. En we gaan haar dat ook altijd vragen of ze wil
meegaan. Kermis, uitstapkes, optredens hier in de zaal,… Allez, dat is echt haar ding. […]
Daarnaast, de kleinere activiteiten waar ge wel een beetje gaat aanpassen. Allez, geheugentraining: ik ga dan niet de moeilijkste oefening aan haar geven. Ik ga dan ongemerkt haar iets
makkelijker geven, zodat ze wel meekan. Ofwel, ondertussen - ze kleurt heel graag - breng ik
dan nekeer een kleurprent mee. En dan zit ze er wel bij, zit ze te luisteren, kan ze op haar manier
wel in interactie gaan met de rest, is ze betrokken. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]

ANTOINE
Antoine verblijft op een reguliere afdeling in een woonzorgcentrum. Een professional die er werkt en
betrokken is bij zijn zorg en ondersteuning vindt het positief dat mensen met en zonder beperking op
éénzelfde afdeling worden opgenomen. Op die manier vormt het woonzorgcentrum volgens haar meer
een afspiegeling van de maatschappij en wordt het hokjesdenken doorbroken.
Ik meen dat ook – ik vind het goed dat wij hier een heel gemengde populatie hebben. […] We
zijn één van de weinigen die geen afdeling hebben voor mensen met dementie. Ik vind dat goed.
We hebben hier inderdaad geen moestuin of gelijk wat, dus we missen wel het één en het ander.
Maar we zitten hier in kleine maatschappij en ik denk dat dat voor Antoine goed is. […] Als
52

iedereen gemengd zit dan heb je meer zo dat maatschappij-gegeven. […] Ik ben zo een beetje
tegen het in vakjes steken van uw ziektebeeld. Allez, ik bedoel: je gaat ook niet iedereen met
kanker in een afdeling steken, maar je steekt wel iedereen met dementie in een afdeling? Allez...
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Tegelijk erkennen professionals de complexiteit van het begrip ‘inclusie’ en wordt er gewezen op de
eenzijdige en minimalistische invulling van het begrip als louter wordt gefocust op het fysiek includeren
van personen met een beperking in reguliere zorg- en ondersteuningsinstanties en andere dimensies –
zoals de sociale dimensie – buiten beschouwing worden gelaten. Zo stelt ook de hoofdverpleegkundige
uit het woonzorgcentrum van Antoine zich de vraag in welke mate Antoine verbinding vindt met
medebewoners.
Als ze hem iets vragen dan gaat hij antwoorden, maar echt voor te zeggen... De mannen zitten
bijvoorbeeld soms hier. Zo strakjes gaan ze hier komen, dan zijn ze allemaal gewassen en dan
zetten ze hen hier, hé en dan een keer een klapke doen en “heb jij goed slapen of wat?”. Goed
geslapen, dat zal hij nog beantwoorden, daar gaat hij nog in mee. Maar daarachter is het gedaan.
Als ze echt een gesprek doen over iets dat ze hebben gelezen in de krant of zo, dan doet hij niet
meer mee. [...] Ik denk dat hij niet altijd alles begrijpt, maar dat hij er zeker niet voor wil uitkomen.
[Hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum]
Andere collega’s wijzen echter ook op het feit dat niet alleen het woonzorgcentrum zelf, maar ook de
omliggende buurt voor Antoine een (sociale) betekenis heeft. Dit toont de meerwaarde om ook blijvend
naar verbinding met de ruimere omgeving te zoeken. De samenleving waar ieder mens vanuit een
inclusief gedachtegoed een volwaardig deel van moet kunnen uitmaken, reikt met andere woorden verder
dan de deur van één leefgemeenschap, zoals een woonzorgcentrum.
Als er iets in Zomerbeken gebeurt, proberen wij altijd op de kar te springen. […] Dat is dan onze
manier om de buitenwereld... [...] Omdat heel veel mensen zijn van Zomerbeken. Het is niet
omdat de deur hier toegaat, dat je nooit meer moet weten wat er hier in Zomerbeken gebeurt,
hé. En dat maakt een huis levendig. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Tegelijk wijst Antoine tijdens onze gesprekken verschillende keren op de knieproblemen die zijn mobiliteit
beperken en het uitdagend maken om buiten het woonzorgcentrum te treden. In het traject van Antoine
mochten we echter verschillende professionals ontmoeten die deze uitdaging erkennen en grenzen willen
openbreken. Zo vertelt Antoine dat hij niet langer per fiets naar Oostakker kan en wijst hij op ontgrenzende
strategieën die zorgprofessionals inzetten om deze reis toch mogelijk te maken.
Antoine (A): Straks in mei, de eerste mei, is het Oostakker-Lourdes, naar Oostakker […] Als het
God belieft, ga ik weer meerijden. Ik rijd met de auto mee nu. […] Omdat ik niet meer… Ik mag
niet meer met de vélo zo ver rijden. [...] Voor de veiligheid, hé. I: En wat vind je daarvan dat je
niet meer met de fiets...? A: Ik rijd graag met de fiets. Ja, ja. I: En wat vind je daarvan dat je
dokter zegt dat je niet meer mag. A: Het is voor mijn knieën. Mijn knieën sparen ook, hé.
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ONDER DE LOEP
De focus van ondersteuningstaken kwantitatief belicht
Volgens McConkey en Collins (2010) verschilt de mate waarin professionals inclusie van cliënten
bevorderen naargelang de setting waar cliënten verblijven. De bevindingen van een online-bevraging, die
in de tweede fase van dit onderzoeksproject uitgevoerd werd bij professionals in woonzorgcentra en
voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen, sluiten aan bij de
vaststelling van McConkey en Collins (2010). De vragenlijst bevatte omschrijvingen van een aantal taken
die professionals in praktijk uitvoeren. Na validering werd duidelijk dat in de vragenlijst vier soorten taken
opgenomen waren: taken met betrekking tot inclusie (zeven vragen), taken met betrekking tot sociale
contacten (vijf vragen), fysieke zorgtaken (zeven vragen) en tenslotte taken met betrekking tot activiteiten
of dagbesteding (vier vragen). Aan de professionals werd gevraagd om in de vragenlijst aan te geven
hoeveel prioriteit in de voorziening aan de verschillende taken wordt gegeven.

Figuur 7: Samenstelling vragenlijst (na validering).

Figuur 8: Prioritaire taken in woonzorgcentra en in voorzieningen
voor personen met een verstandelijke beperking.
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De vragenlijst werd door 263 professionals ingevuld, waarvan de meerderheid (60,8%) in een voorziening
voor personen met een verstandelijke beperking werkte en de minderheid (39,2%) in een
woonzorgcentrum. In overeenstemming met de studie van McConkey en Collins (2010) verschilt de
aandacht voor ondersteuning van inclusie naargelang de setting waar cliënten verblijven. We stellen
immers vast dat bij zes van de zeven inclusietaken significant meer professionals uit voorzieningen voor
personen met een beperking aangeven dat deze taken in de voorziening prioritair zijn (zie figuur 10).
Omgekeerd zien we dat één fysieke zorgtaak, namelijk bewoners helpen met hun persoonlijke hygiëne,
door meer professionals uit woonzorgcentra als prioritaire taak in de voorziening beschouwd wordt (zie
figuur 9).

Prioriteiten voor fysieke zorgtaken
Ervoor zorgen dat de kledij van bewoners gewassen
wordt.

88,8%
78,9%
83,8%
86,9%

Ervoor zorgen dat bewoners zich gepast kleden.
Bewoners ondersteunen in het omgaan met epileptische
aanvallen of het voorkomen van valincidenten.

67,7%
75,0%

Bewoners helpen met hun persoonlijke hygiëne (bv. bad
of douche nemen/naar toilet gaan).*

85,4%

Ervoor zorgen dat bewoners voldoende aan
lichaamsbeweging doen (bv. een wandeling maken,…

75,4%
84,9%

Medicatie ronddelen tijdens maaltijden en vóór
slapengaan.

92,1%
91,0%

Bewoners dagelijks voldoende groenten of fruit laten
eten.

0,0%
20,0%
40,0%
Voorziening voor personen met een verstandelijke beperking

97,6%

90,6%
86,5%

60,0%
80,0%
Woonzorgcentrum

100,0%

Figuur 9: Percentage van professionals dat aangeeft in de voorziening (woonzorgcentrum/ voorziening voor personen met een verstandelijke
beperking) vaak tot altijd prioriteit te geven aan fysieke zorgtaken.
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Prioriteit voor taken m.b.t. inclusie
Toegang krijgen tot buddy-netwerken, vrijwilligers of
vrijwilligersorganisaties die in de voorziening hulp
bieden.

43,1%
34,2%

37,6%

Contact en participatie van bewoners met de buurt
(buurtvervlechting) op teamoverleg ter sprake brengen.*

14,5%
47,2%

Informatie verzamelen over de mogelijkheden om
bewoners te laten participeren in de buurt.*

16,5%
27,2%

Bewoners betrekken bij belangengroepen/diensten in de
lokale gemeenschap.*

12,7%

Nagaan of bewoners dagdagelijkse taken, klusjes of
werk kunnen opnemen binnen of buiten de voorziening
(bv. poetsen, koken, huisdieren verzorgen,…).*
De sociale vaardigheden van bewoners versterken en
hun vrienden- of kennissenkring in de lokale
gemeenschap vergroten.*

83,2%
31,6%
58,5%
40,5%
48,5%

Bewoners de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk
(in of buiten de voorziening) te doen.*

8,3%

0,0%

20,0%

40,0%

Voorziening voor personen met een verstandelijke beperking

60,0%

80,0%

Woonzorgcentrum

Figuur 10: Percentage van professionals dat aangeeft in de voorziening (woonzorgcentrum/ voorziening voor personen met een verstandelijke
beperking) vaak tot altijd prioriteit te geven aan inclusie-taken.

Prioriteit voor taken m.b.t. sociale contacten
86,2%

Bewoners helpen zodat ze beter met anderen kunnen
communiceren.*

68,4%
46,3%

Mensen aanmoedigen de voorziening te bezoeken (bv.
familie, buren,…).

38,2%
75,4%

Ervoor zorgen dat bewoners hun familie bezoeken of
bezoek krijgen van hun familie.

66,3%
88,8%

Bewoners ondersteunen zodat ze goed opschieten met
elkaar.*

75,6%
59,7%

Bewoners ondersteunen in het telefoneren of sms’en van
vrienden of familie.*
0,0%

40,7%
20,0%

40,0%

Voorziening voor personen met een verstandelijke beperking

60,0%

80,0%

100,0%

Woonzorgcentrum

Figuur 11: Percentage van professionals dat aangeeft in de voorziening (woonzorgcentrum/ voorziening voor personen met een verstandelijke
beperking) vaak tot altijd prioriteit te geven aan taken m.b.t. sociale contacten.
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Taken m.b.t. activiteiten
76,0%

Samen met de bewoner daguitstappen of vakanties
plannen.*

39,5%

63,1%

Ervoor zorgen dat bewoners daguitstappen maken of er
zelfstandiger op uitgaan in de buurt.

56,5%

59,7%

Nagaan welke educatieve activiteiten bewoners kunnen
volgen (bv. computerles).*

28,1%

92,1%

Activiteiten op maat van de bewoner opnemen in het
gepersonaliseerde plan.*

0,0%

79,8%
20,0%

40,0%

Voorziening voor personen met een verstandelijke beperking

60,0%

80,0%

100,0%

Woonzorgcentrum

Figuur 12: Percentage van professionals dat aangeeft in de voorziening (woonzorgcentrum/ voorziening voor personen met een verstandelijke
beperking) vaak tot altijd prioriteit te geven aan activiteiten.

* p < 0,05

Vanuit de vaststelling dat de klemtonen in woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een
verstandelijke beperking verschillend zijn en een zekere complementariteit vertonen – bewoners helpen
met hun persoonlijke hygiëne krijgt meer prioriteit in woonzorgcentra, terwijl in voorzieningen voor

personen met een verstandelijke beperking meer gefocust wordt op inclusietaken – kan het belang van
intersectorale samenwerking benadrukt worden. Tegelijk roept dit de vraag op of de zorg en
ondersteuning in woonzorgcentra, waar contact of samenwerking is met een voorziening voor personen
met een verstandelijke beperking, andere prioriteiten kennen dan in woonzorgcentra waar dergelijk
intersectoraal contact tot dusver nog niet tot stand kwam. Uit de analyses blijkt dat in samenwerkende
woonzorgcentra minder nadruk gelegd wordt op fysieke zorgtaken. De lagere prioriteit die gegeven wordt
aan de fysieke zorg gaat echter niet gepaard met een toegenomen aandacht voor inclusietaken of voor
taken die verband houden met de sociale contacten of activiteiten van bewoners of cliënten. Integendeel,
ook de prioriteit voor taken die gericht zijn op de sociale contacten is in samenwerkende woonzorgcentra
lager dan in niet-samenwerkende woonzorgcentra.
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IN ‘T KORT

Uit bovenstaande verhalen is af te leiden dat het includeren van ouder wordende mensen met een
verstandelijke beperking in de lokale gemeenschap niet noodzakelijk voor iedereen zal leiden tot een
betere kwaliteit van leven, noch voorspelt het de toegang tot meer sociale ontmoetingen of recreatieve
activiteiten in de gemeenschap. Zoals ook vaak in ander onderzoek is aangetoond, kunnen mensen door
een verhuis naar een woonzorgcentrum ook eenzamer worden, vooral als niet aan andere behoeften
wordt voldaan (afhankelijk zijn van anderen voor transport; geen vrienden in de buurt hebben, ver weg
van familieleden wonen…).
De overgang naar een inclusieve samenleving wordt eveneens bevorderd of geremd door individuele
geloofssystemen. In bovenstaande casussen kiest men doorgaans voor inclusie maar veelal geloven
mensen, en soms ook mensen met een verstandelijke beperking, dat een inclusief leven niet de juiste
keuze is voor bepaalde mensen. Het gevolg is dat, met name voor ouder wordende personen met een
verstandelijke beperking, gescheiden units vaak de enige beschikbare optie zijn, of dat mensen binnen
een inclusieve setting bijzondere (afzonderlijke) zorg en activiteiten aangeboden krijgen.
De reguliere diensten kunnen ons inziens meer inclusief werken als zij hun beleid, structuren, en
strategieën aanpassen zodat ze zowel fysiek als mentaal meer toegankelijk worden voor ouder wordende
mensen met een verstandelijke beperking. Dit veronderstelt ook dat het HR-beleid zich buigt over de
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ontbrekende inclusieve competenties van hun personeel en de mogelijks beperkte beeldvorming van
andere zorgvragers en hun context.
Concluderend kan gesteld worden dat ‘inclusie’ niet de bepalende factor is om te kunnen spreken over
een kwaliteitsvol leven voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat wel
over het proces waarbij de leefwereld van personen met een beperking voortdurend wordt verkend en
het bestaande (zorg- en ondersteunings-)aanbod wordt herdacht (Amado, Stancliffe, McCarron &
McCallion, 2013; Dean, 2010; Scior, Addai-Davis, Kenyon & Sheridan, 2013).

ZORG OP MAAT – OP MAAT VAN WIE?
Het recht op zorg ligt op een stevige wijze verankerd in internationale verdragen en is sinds 1983 in de
Belgische grondwet opgenomen. Elke burger heeft recht op de hoogst haalbare standaard van zorg
(Belgische Grondwet, 2018; Hendriks, 2001; Leenen, 2007). In het streven naar een kwaliteitsvol leven
van mensen met diverse ondersteuningsvragen wijzen nagenoeg alle professionals – ongeacht de setting
waarin ze werkzaam zijn – bovendien op het cruciale belang van ‘zorg op maat’, van een ondersteuning
die connectie maakt met wat mensen nodig hebben en belangrijk vinden. Om zicht te krijgen op
individuele zorgbehoeftes en persoonlijke interesses van mensen met diverse ondersteuningsvragen
groeit ook de populariteit van meetinstrumenten die inzicht bieden in wat mensen zelf belangrijk vinden
in functie van hun levenskwaliteit (Logsdon, Gibbons, McCurry & Teri, 2002; Tripathi & Tripathi, 2013).
De bestudeerde trajecten bieden ons een kijk op wat in deze beeldvorming al dan niet wordt
meegenomen en hoe ‘zorg op maat’ in de praktijk gestalte krijgt. Wat wordt op welke manier in beeld
gebracht en wat lijkt aan de focus te ontsnappen?

ANTOINE

Ik heb altijd het gevoel, Antoine hangt voor mij samen aan het huis. Antoine is hier al veel langer
dan ik. Vanaf het moment dat ik binnenkom, zie ik Antoine lopen. Antoine is ook altijd heel
aanwezig in de gangen, komt bij ons in het lokaal, […]. In de voormiddag sluit hij bij niet zoveel
aan, omdat hij zo wel zijn ding heeft. Allez, hij gaat zijn kranten doen, hij gaat af en toe een keer
naar de school. En in de namiddag kan ik hem niet altijd hebben, want in de namiddag zit hij in
de cafetaria. Dus er zijn niet zoveel momenten dat ik op zijn kamer ga. Maar ik vind het wel
belangrijk dat ik hem mee heb in de gang. Ik blijf dat doen voor Antoine omdat ik weet dat dat
op een ander moment – ik meen dat ook – allez, weet ik eigenlijk niet met wat dat ik Antoine een
plezier kan doen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
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We leren Antoine kennen als bewoner van een woonzorgcentrum waar hij in 1981 – in het toenmalige
klooster – opgenomen werd. Tijdens onze eerste ontmoeting vertelde Antoine over zijn jeugdjaren die hij
doorbracht op de boerderij die door zijn ouders werd gerund. Contacten met de buitenwereld had Antoine
tijdens zijn jeugdjaren weinig of niet. Wanneer aan Antoine de vraag gesteld wordt hoe het was om op
de boerderij te wonen, geeft hij aan dat er voor hem niet veel nieuws te rapen viel.
Interviewer (I): En hoe was dat om op de boerderij te wonen? Antoine (A): Ça va. I: Ça va, ja? A:
Niet veel nieuws. We zaten vanachter, hé.
Ook Antoines toenmalige buurvrouw – bij wie hij na het overlijden van zijn ouders enkele maanden
inwoonde – merkt op dat Antoine zijn jeugdjaren voornamelijk doorbracht op de boerderij. Contacten met
de buitenwereld bleven beperkt tot het bijwonen van de zondagsviering. Sinds Antoine in het
woonzorgcentrum is opgenomen, lijkt zijn sociaal netwerk te verruimen. Zo vertelt Antoine tijdens onze
ontmoeting over personen die hij sinds zijn verblijf in het woonzorgcentrum heeft leren kennen.
Interviewer (I): Ah, je kent die mensen van vroeger die hier wonen nu? A: Van vroegere jaren
niet. Ik ken ze van hier, hier. I: Ah ja, je hebt ze hier leren kennen? A: Ja.
De uitbouw van zijn netwerk gaat gepaard met de verschillende rollen die Antoine in het
woonzorgcentrum op zich neemt. Zo vertelt een afdelingshoofd van het woonzorgcentrum over de
ontmoetingen die Antoine heeft door post te brengen naar een nabijgelegen school, medicatie te halen
in de apotheek, misdienaar te zijn, het krantje van het woonzorgcentrum bij de (buurt)bewoners te
brengen of door rolstoelgebruikers naar de cafetaria te voeren.
Gans Zomerbeken kende hem. Er waren hier nog veel meer winkels in Zomerbeken. Uhm, en hij
deed de boodschappen. Dat was hier een zuster als directie dan. Dus hij mocht altijd de
boodschappen doen. [...] Die was veel buiten met zijn fiets weg en al. We hadden er ook veel
aan. Als er een keer dringend in het weekend naar een apotheker moest gegaan worden:
“Antoine toe jong”. Hup, Antoine was weg. Hij zo fier als een gieter. Want hij werd overal graag
gezien. Voor de school... Voor de post naar de school te doen. En als er dan koffie was, de
leerkrachten, hij mocht hem erbij zetten en een potje koffie drinken. Dat was voor hem, allez ja...
Die had nooit iets gehad, hé, van sociale contacten of zo. [Afdelingshoofd woonzorgcentrum]
Na een val tijdens een fietstocht in de buurt van het woonzorgcentrum liep Antoine knieproblemen op en
wordt het voor Antoine uitdagend om bepaalde taken op te nemen. Zowel Antoine als zorgprofessionals
in het woonzorgcentrum benoemen de impact die zijn gezondheid heeft op de mate waarin hij taken kan
uitvoeren.
Interviewer (I): Maar je zegt dat je nu minder naar de mis gaat dan vroeger, hé? Antoine (A): Ik
ga hier, ik ga nu naar hier. I: Hier in het woonzorgcentrum? A: Ja. I: En wat vind je daarvan dat
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je nu niet meer naar de kerk gaat in Zomerbeken? A: Het is met dat, hé (wijst naar zijn knie). I:
Met je knie. A: Had ik dat niet gehad, dan ging ik voort. [...] Ik kan niets meer doen, hé.
Hij heeft veel moeten afgeven in die tien jaar. Je ziet dat hij fysiek het lastiger begint te krijgen
en daar, allemaal van die taakjes een beetje moet inperken of laten vallen. [Ergotherapeut
woonzorgcentrum]
Samen met de zorgprofessionals wordt gezocht hoe – ondanks de uitdagingen die de fysieke gezondheid
van Antoine met zich meebrengt – kan gerealiseerd worden wat Antoine belangrijk vindt.
Ik vrees dat – ja, de leeftijd... – dat hij dat meer en meer gaat beginnen voelen. En dat wij dan
gaan moeten kijken van “wat is er nog mogelijk en wat kunnen wij hem toch geven?” Stel dat hij
niet meer uit de voeten kan – ik vermoed dat hij altijd gaat willen blijven naar de kapel gaan –
dan moeten wij hem brengen naar de kapel. Euhm, een keer naar de cafetaria brengen. Hé, stel
dat hij zelf niet meer uit de voeten kan. Wil je nog naar de cafetaria? Wil je aan uw computer
gaan zitten? Oké, moeten we hem die kans wel geven als hij er op eigen houtje niet meer geraakt,
moeten we hem daarin helpen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Een zorgprofessional van het woonzorgcentrum vertelt dat Antoine vroeger per fiets het
woonzorgcentrumkrantje tot bij verschillende buurtbewoners bracht. Vandaag lukt het Antoine niet meer
om zich per fiets in het dorp te verplaatsen. Daarom gaat hij vandaag met ergotherapeute Anita met de
wagen tot de buurtbewoners.
De boekjes ging hij gaan ronddelen met zijn fiets. Een tijdje dat het heel moeilijk ging, dat hij het
fysiek niet goed meer aan kon. Anita heeft hem dan met de auto... Zij deed de toer met de auto
en dan mocht hij ze nog gaan afgeven, zijn boekjes, onze maandelijkse boekjes die wij hier zelf
maken met de nieuwe bewoners, met informatie van het huis. […] Ja, als je dan ziet dat dingen
niet meer gaan, ga je daar eigenlijk u gaan aanpassen en ga je extra ondersteuning bieden.
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]
De zoektocht naar wat Antoine belangrijk vindt en in de zorg en ondersteuning voor Antoine moet
vooropgesteld worden, vindt plaats in voortdurende ontmoetingen. Afstemmen op de noden, wensen of
verwachtingen van Antoine, gebeurt volgens ergotherapeute Anita niet éénmalig in een uitvoerig gesprek,
maar beschouwt zij als een continue proces.
Antoine is ook altijd heel aanwezig in de gangen, komt bij ons in het lokaal, […]. In de
voormiddag sluit hij bij niet zoveel aan, omdat hij zo wel zijn ding heeft. Allé, hij gaat zijn kranten
doen, hij gaat af en toe een keer naar de school. En in de namiddag kan ik hem niet altijd hebben,
want in de namiddag zit hij in de cafetaria. Dus er zijn niet zoveel momenten dat ik op zijn kamer
ga. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik hem mee heb in de gang. [...] Het is niet dat wij altijd
een uitgebreide babbel doen, hé. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
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CHARLOTTE
We ontmoeten Charlotte voor het eerst in een dagondersteuning voor personen met een verstandelijke
beperking. Wanneer we haar vertellen over het onderzoeksopzet en aangeven dat we benieuwd zijn naar
wat voor haar belangrijk is, schenkt ze ons een brede glimlach. Zonder aarzelen wijst ze naar de tafel
voor haar. Er liggen breinaalden op, en een zelfgemaakte sjaal die ze ons fier van dichterbij laat bekijken.
Charlotte: Ik kan mij wreed goed bezighouden, hé. Met breien, oeh… […] Dat doe ik graag.
Ook de professionals in de dagondersteuning lijken de interesses van hun cliënten, zoals Charlotte, goed
te kennen. Ze creëren ook zoveel mogelijk de ruimte om aan haar wensen te beantwoorden. Tegelijkertijd
wordt aangegeven dat dit soms in spanning staat met wat door de thuisomgeving als wenselijk wordt
gezien.
Ze breidt graag, en soms is dat dan van ‘is ze nu weer aan het breien?’, maar uiteindelijk, ja…
Ze zijn volwassen, en – ik ben er misschien wat te los in, maar – ik heb zoiets van: goh, laat dat
mens breien als ze wil breien. Op den duur wordt dat dan een praktisch probleem van: wat gaan
we doen met allemaal die sjaals? (lacht) […] Maar ik probeer ook af te wisselen door dan
aangepaste dingen zoals relaxatie, wat dat ze ook heel tof vindt. […] [Een vrijwilligster] legt haar
dan in de watten en ze doet haar nagels en haar voeten, en dan ziet ge: ze fleurt wreed op. Maar
dan hebben ze dat thuis niet graag en dan moet je daar weer afspraken gaan maken met de
vrijwilligster, en dat is allemaal wreed strikt, terwijl dat ge dat wel merkt dat Charlotte dat, ja,
‘nodig heeft’ is een groot woord, maar ge ziet wel dat ze daar wel gelukkig van wordt.
[Aandachtsbegeleider dagcentrum]
Ge merkt wel van: er is dan een wens van ‘ik wil met die fiets gaan rijden’, maar dan wordt dat
afgeblokt van thuis. Is dat om praktische redenen? Weten zij wel al van: het gaat niet lukken
of…? Het is een opflakkering en ze gaat er niets mee doen? Ik weet niet wat het is, maar… We
hebben nu opgenomen om haar hier te laten fietsen met een driewieler en dan te kijken of dat
dat lukt en… Of dat ze dat echt wel graag doet, of dat dat echt een wens is gelijk van iemand
van zes jaar van ‘ik wil dat, of ik wil dat’ en na een week is het weer iets anders. Maar ik ga er
wel vanuit dat, als er een wens is, dat dat wel leeft bij die persoon. [Aandachtsbegeleider
dagcentrum]
Wel zijn de verschillende actoren uit haar (informele en formele) netwerk het erover eens dat Charlotte
gezien haar ouderdom niet meer geactiveerd moet worden. Met de groeiende leeftijd van Charlotte wordt
steeds minder van haar verwacht. Uit de gesprekken is nochtans niet altijd even duidelijk waarom dit
wordt beslist en voor wie het een meerwaarde betekent.
Voor te zeggen van: ja, moet zij nog in groep… op zo ne leeftijd… Allez, ja. Het is niet goed voor
haar. Het is beter dat ze het wat rustiger doet. […] Communiceren is geen probleem, maar het
is zo naar die activiteiten, het is te intensief. [Familielid]
Het hoeft allemaal niet zo intensief niet meer, er moet niet meer gestimuleerd worden om die
taken op zich te nemen, want ja… Uiteindelijk is ze 73, of wat is het? En van daaruit… […] Ze
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staat wel ene keer op het takenschema. […] Maar het is ook bewust dat Charlotte daar niet te
veel in zit door haar leeftijd, en omdat het allemaal niet meer hoeft om te stimuleren dat ze die
taken op zich neemt. Ze zit er wel nekeer tussen, want ze doet dat graag, ze doet dat met veel
plezier. [Aandachtsbegeleider dagcentrum]
Interviewer (I): Aan wat merk je dat dan, dat ze meer rust nodig heeft? A (Aandachtsbegeleider):
Ja, ge merkt dat aan… Ge vergelijkt dat dan met andere cliënten die ook al wat ouder zijn en, ja.
Sommige noemen dat de ‘metekesziekte’ dat we zeggen. Rap azo… Ze zien wel alles gebeuren,
maar ze kunnen zelf niet veel en ze verliezen zo die vat gelijk, waardoor dat ze alles wel willen
controleren – ik zeg dat nu negatief, maar… – want ze willen waarschijnlijk ulder steentje
bijdragen. En dan, ja, op dingen reageren. [Aandachtsbegeleider dagcentrum]
Charlotte zelf geeft – mogelijks mee ingegeven door het verwachte arbeidsethos van destijds – echter
vooral te kennen dat ze graag iets om handen heeft.
Charlotte (C): Ik moet mij zo’n beetje kunnen bezighouden. Als ik durf stilvallen, hé… Vandeweek
(lacht), ik durf het niet zeggen (lacht), van de week zat ik ginder al te slapen (lacht). Begeleider
Ortho-agoog (O): Ge waart in slaap gevallen? C: Jaak. O: Ja, dat mag, hé. Ge moogt gij nekeer
in slaap vallen. C: Ja, als ge niets te doen hebt, hé… [Charlotte en ortho-agoog dagcentrum]
Met een blik op de toekomst wordt samen met Charlotte stilaan toegewerkt naar een permanent verblijf
in een woonzorgcentrum, al dan niet in combinatie met de dagondersteuning. Vandaag verblijft ze er al
af en toe voor kortere periodes. Enerzijds wordt het woonzorgcentrum opnieuw voorgesteld als een
passende setting voor Charlotte, ‘op maat’ van haar leeftijd, met het belang van rust opnieuw als
belangrijke motivator. Anderzijds uiten haar broer en schoonzus ook enige bezorgdheid: ze vrezen dat
de aandacht voor wie Charlotte is en voor wat voor haar belangrijk is, mogelijks verdrongen zal worden
door een eenzijdige focus op overwegend praktische en fysieke zorgaspecten. Niettemin stellen ze op
dat vlak ook zelf hun verwachtingen bij.
Het enigste wat dat ze doen: ze gaat op haar kamer, ze gaat gaan eten, ze eet, ze drinkt, en ze
gaat weer naar haar kamer en ze slaapt en ze hebben er geen last mee. Wat interesseert hen
dat? Wat interesseert hen dat? […] Allez, ik ga daar nu geen kwaad woord over zeggen, maar
als ik er sommige zie lopen – en mijn vrouw komt uit de verpleging – maar er zouden er veel bij
zijn die zeggen: ‘Madammeke, stopt ermee, hé: ik kom hier gewoon voor te kuisen, ze, en voor
de beddens op te maken, ze.’ […] Ja, maar ge moet opletten: is dat hun opdracht, hé? Ah, ja!
Het enigste dat ze daar doen is voor haar zorgen, dat ze eten en drinken hebben en dat ze proper
is, hé. Ge moet gij daar niet meer van verwachten, hé. Ah ja, ze zijn niet opgeleid voor euh…
[Familie Charlotte]
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HUBERT
Ook in het verhaal van Hubert rijst de vraag hoe zorg op maat vorm krijgt in het woonzorgcentrum. Een
gesprek met de betrokken zorgkundige bevestigt een eerder vermoeden dat zorg soms beperkt wordt
tot een unidimensionaal begrip, met een louter medische of fysieke invulling (de Graeff et al., 2010;
Wereldgezondheidsorganisatie, z.d.).
Tgoh ja, hij heeft een goed bed, met zo een speciale matras tegen doorligwonden. Hij heeft zijn
rolstoel, hij heeft ook een voorzettafel die aangepast is. Hij heeft aangepaste borden voor als ze
hem eten geven, als ze het opscheppen dat het er niet afvalt, ook al moet je hem geven. Zijn
eten dat gemixt wordt. Dus dat is allemaal wel erg goed uitgedokterd voor hem, ze. Ja, denk niet
dat we meer kunnen zorg bieden dan dat we bieden. [Zorgkundige woonzorgcentrum]
Nochtans wordt gewezen op het belang om zorg als een meervoudig begrip op te vatten. Zo vertelt de
zus van Hubert – bij wie Hubert een korte periode inwoonde voordat hij van een assistentiewoning naar
het woonzorgcentrum verhuisde – dat Hubert belang hecht aan het regelmatig verlaten van het
woonzorgcentrum, buitenshuis te gaan, wat volgens haar te weinig vooropgesteld wordt in de zorg en
ondersteuning.
Interviewer (I): Stel dat je de ideale voorziening zou kunnen creëren, ontwikkelen of de ideale
omgeving kunnen maken, wat zijn dan de dingen die je nog zou veranderen of zou toevoegen?
Zus (Z): Goh, dat ze buiten gaan met de mensen. Dat zou voor mij het belangrijkste zijn. […] Ik
zie hier praktisch bijna nooit iemand buiten. En ze hebben hier nu zo veel tuin. Want ze hebben
ook zo binnentuinen, hé. [...] Je ziet daar geen volk buiten. [...] Dikwijls als wij buiten gaan dat
ze zeggen “ga jij buiten? Het is koud hoor.” Ik zeg “daar doen ze geen valling van op” en toch
gaan wij buiten. Ik duffel hem goed in, een deken over zijn benen en we zijn weg.”
De vraag om met Hubert naar buiten te gaan, wordt mogelijks versterkt door het feit dat hij vanuit zijn
kamer weinig of geen zicht heeft over de tuin. Volgens de zus van Hubert zijn de vensters immers te
hoog geplaatst voor personen die, net als Hubert, bedlegerig zijn of in een rolstoel zitten.
Zus (Z): We stonden recht en ik vond ‘Oh ja, mooi uitzicht’, maar als hij neer zit dan ziet hij hier
niets, hé! Interviewer (I): Het [venster] is hoog, ja. Z: je ziet niets, hé! Juist maar de muur, de
hele dag, en de hemel. Het is alles dat hij ziet en dat vind ik allemaal spijtig. Dat vind ik spijtig.

ROBERT
Niettemin leert het levenstraject van Robert ons dat fysieke en verzorgende handelingen ook een
psychische,

sociale

en

spirituele

betekenis

kunnen

hebben

(de

Graeff

et

al.,

2010;

Wereldgezondheidsorganisatie, z.d.). Zo geeft een professional uit het woonzorgcentrum aan dat het
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wekelijks badmoment van Robert voor hem meer behelst dan louter een fysiek verzorgingsmoment. Voor
Robert ligt de betekenis ervan voornamelijk besloten in de gesprekken die hij op zulke momenten met
het verzorgend personeel kan voeren.
Volgens de professionals belemmeren structurele aspecten dat dergelijke momenten elke week kunnen
plaatsvinden. Wanneer een badmoment wordt overgeslagen, betekent dit voor Robert echter dat er niet
alleen een uitgebreide lichamelijke verzorging wordt geschrapt, maar ook de mogelijkheid tot gesprek en
het kenbaar maken van zijn belevingen en interesses.
Zorgkundige (Z): Zo wat dat hem interesseert, zegt hij u graag hé. Interviewer (I): En je zegt dat
hij spreekt over de dingen die hem interesseren. Wat zijn zo momenten waarop dat gebeurt? Z:
Euh, als we hem in 't bad steken. [...] Dat is omdat we dan ook meer tijd hebben, hé. We hebben
dan meer tijd, hé, dan. I: En op welke momenten gaat hij naar bad? Z: Als we... den dinsdag juist.
[...] Natuurlijk zijn badmoment, als er op die dag specifiek een, euh, een groot personeelstekort
is, wordt dat eens overgeslaan, dat badmoment. [Zorgkundige, woonzorgcentrum]

JULES
Tijdens ons contact in het woonzorgcentrum haalt Jules zijn fotoalbums boven. Hij gunt me op die manier
een blik op zijn leven, op zijn herinneringen en op de mensen die hem dierbaar zijn. Plots wordt op de
deur geklopt. Een medewerker van het woonzorgcentrum laat weten dat binnen tien minuutjes de
activiteit zal starten, een soort van poppentheater, “speciaal voor mensen zoals hem”. Even later wordt
Jules nogmaals aangemoedigd om aan te sluiten bij de groep. Wanneer de professional de ruimte verlaat,
maakt Jules echter een “foert-beweging” naar de deur en neemt hij een nieuw album uit de kast.
Wat vanuit het standpunt van praktijkwerkers positief bedoeld was als zorg op maat, afgestemd op ‘een
beeld’ over ‘een doelgroep’, lijkt niet vanzelfsprekend te passen bij Jules en bij wat hij zelf, op een bepaald
moment, waardevol acht.
Mensen uit het informele en destijds formele netwerk van Jules – betrokkenen die zijn persoonlijke
interesses, wensen en mogelijkheden goed kennen – drukken de hoop uit dat die elementen ook in zijn
huidige wooncontext ingang zullen vinden.
Interviewer (I): Wat dat ge denkt dat voor hem waardevol is, of bijdraagt tot… Begeleider (B):
Dat hij de dingen blijft doen die hij heel graag doet. Hij knutselt heel graag, zo van die
krastekeningen, hij tuiniert heel graag. Op stap gaan. Hem nekeer goed vastpakken (lacht).
[Mobiele begeleider VAPH]
Ik zeg dan: wat doe je hier, om hem azo ne keer te vragen: hoe vulde uwen dag op? En dan zegt
hij: ‘Hier? Niks, niks, niks’. En dat is misschien een dood punt hé, voor hem. Dat hij die mensen
niet meer ziet en… (zucht) die activiteiten. Dat zal hem wel mankeren, ook al deed hij niet veel,
maar hij zag beweging, hé. Zijn bloemen, zijn tuin, en bloemen kweken. […] Ge weet van: ge
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wordt ouder, en ge weet dat ge minder zijt en dat ge minder kunt en dingen, maar […] dat hij
toch nog voelt dat hij een nut heeft in zijn leven. Dat hij iets kan. Da’s toch nog belangrijk, ze
(blaast). Allez, ik denk dat. En dan ge moet zeker rekening houden met hoe dat de mensen in
het leven gestaan hebben en hun achtergrond een beetje kennen. Maar dat het niet gedaan is
op een zeker leeftijd. [Familielid Jules]
Tegelijk blijkt dit in eerste instantie niet zo evident: tussen droom en daad staan zowel ethische en
praktische bezwaren in de weg, als een te enge focus op ‘wat is’.
Hij toont wel graag dingen van zichzelf. Foto’s, van zijn huwelijk toen, van zijn trouw. Ik kan mij
voorstellen dat hij gelukkig is als er regelmatig iemand de tijd voor hem neemt om dingen met
hem te bekijken. En ik denk dat dat er vroeger meer was dan hier. […] Ik kan daar niet elke dag
een kwartier gaan zitten om foto’s te kijken met hem. Ja, ik kan dat wel, maar dan zijn er andere
mensen die niet krijgen wat ze zouden willen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Ik zeg: ‘Ja, Jules heeft zo groene vingers en gulder hebt hier zo schone groene perken. Zou dat
niet de mogelijkheid zijn dat hij zijn bloembakken hier zet?’ Bij de ene had ik dat gevraagd, en
die zei toen van: ‘Ja, ja, leuk idee, maar we doen dat hier niet’. [Mobiele begeleider VAPH]
Zorgkundige (Z): Meer activiteiten gericht naar hen toe, vind ik, want ik vind dat er eigenlijk
weinig gebeurt. Hij heeft zijn hobby’s en zijn tuin en ja, onkruid uittrekken en gelijk klimop knippen
en kruidenplantjes. Of gewoon iets in de grond steken gelijk zaadjes, dat hij kan kijken elke dag.
Niet alleen voor hem ze, er zijn nog… Allez, ja, er gebeurt hier eigenlijk niet zo veel, vind ik. (…)
Interviewer (I): En is er een reden waarom dat niet kan hier, bijvoorbeeld dingen planten of zo?
Is er een bepaalde reden voor, dat dat moeilijker is? Z: Goh, ja, ik weet dat niet. Dat is hier
eigenlijk nog nooit gedaan geweest. Vroeger hadden we hier een serreke en daar ging soms wel
iets in gebeuren, maar dat is dan ineengestuikt (lacht), dat was kapot en ja… Ja. Ik weet ook
niet wat dat hij ginder alle dagen deed, of dat hij daar alle dagen activiteiten had, dat weet ik dus
ook niet, maar… Voor mij is er weinig te doen, voor zo’n mensen ook. [Zorgkundige
woonzorgcentrum]
MARIANNE
Zorg op maat vereist niet alleen een multidimensionele benadering van betekenisvolle zorg en
ondersteuning binnen het eigen zorgaanbod. Soms krijgt zorg op maat pas echt betekenis als er ook
buiten de muren van de voorziening wordt gedacht. Dit leren we onder meer uit het verhaal van Marianne.
Toen ze nog in haar ouderlijke woonst verbleef, werkte Marianne als vrijwilliger in een cafetaria. Een taak
die ze met grote passie uitvoert en waar ze duidelijk veel belang aan hecht.
Marianne: Twee dagen ga ik. […] En het is ook in de machine steken, afwassen en dan uitpakken
en ook afdrogen. En dan ook in de kasten steken. Ik doe het graag. Maar volgende maandag,
dan mogen we draaien hé, dan is het wafelenbak. Dan moet ik niet peinzen van op mijn gat te
zitten, ze. Dan is het te peren, ze! Dan heb ik geen tijd voor naar de wc te gaan, voor te drinken,…
Dan is het te draaien, hé, meiske, dan is het te werken. En dan doe ik mijn moeder ook ne wafel
mee. Ze heeft dat ook graag, die wafels.
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Marianne: Ik doe het wreed graag. Ik ben graag onder de mensen. Ik moet onder de mensen
zijn. Mijn vader was ook zo. Mijn moeder was een huiskatte, en mijn vader wou buiten zijn.
Haar verhuis naar het woonzorgcentrum in een andere gemeente belet dan ook niet dat ze dit
engagement blijft opnemen. Het vrijwilligerswerk en de tocht ernaartoe bieden Marianne een zekere
vrijheid, onafhankelijkheid en een positief gevoel van eigenwaarde. Bovendien lijkt net de mogelijkheid
om af en toe van het woonzorgcentrum weg te kunnen ervoor te zorgen dat ze er zich thuis en gelukkig
kan voelen.
Zij kan wel perfect met de bus als haar traject getoond is en als zij altijd datzelfde traject mag
doen. Gelijk naar het OCMW Wachtebeke: Oh, laat haar maar floreren, hé, want ze heeft niemand
niet nodig. [Familielid en bewindvoerder]
Professionals kunnen hierin tegelijk een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol spelen;
bijvoorbeeld door hun mandaat breder te interpreteren en een strikt afgebakend takenpakket te
overstijgen; door de tijd te nemen om Marianne gerust te stellen en met haar mee te wandelen wanneer
de regeling van de bussen plots verandert; of door de structuur van de organisatie (bijvoorbeeld met
betrekking tot de maaltijdvoorziening) open te breken.
Marianne: Ik zeg tegen [de directeur] overlaatst: ik ga dat niet halen voor mijn bus, hé! Kwart na
12 vertrekt hij, hé! En ik ga dat niet kunnen halen voor mijn eten, hé! ‘Marianne,’ zegt hij, ‘wil ik
ne keer met u meegaan, willen we ne keer wedden?’; ‘Ziet ge het,’ zegt hij, ‘dat ge het hebt
kunnen halen.’ En aan de hoofdverpleegster heeft hij gezegd dat ik maandag en dinsdag vroeger
kan eten. Daarmee eet ik daar ten half 12. Tien voor 12 ga ik voort, en kwart na de 12 vertrekt
de bus aan de kerk.
Dat zijn zo mensen, ge zijt er dan efkes wat intenser mee bezig, en dan zijn ze weer vertrokken.
Maar dat is voor alle opnames zo. Mensen hebben op een bepaald moment soms intensievere
ondersteuning nodig. Wij als ergo hebben daar het geluk in dat we dat ook kunnen bieden. We
hebben heel veel uren – individueel noemen we dat – die we kunnen besteden aan mensen
individueel iets kunnen bieden. En die tijd gaat dan ook daar naar. De meeste collega’s hebben
een namiddag in de week, die ze vrijhouden om individueel te werken. Ik heb alle namiddagen
in de week die ik vrij hou voor individueel… en dat zijn momenten dat ik, ja, in de namiddag
probeer ik dan op al die dingen in te spelen. En dat kan zijn dat ik daar op twee weken tijd bijna
iedere dag ben. Dat moet kunnen. Als ze daarmee dan weer op weg zijn, moet dat kunnen.
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]
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RUDI
Ook professionals uit het psychiatrisch verzorgingstehuis waar Rudi vroeger verbleef, geven aan dat een
kwaliteitsvolle zorg op maat vooral in de extra’s zit. Het is soms pas door de ruimere interpretatie van
het eigen mandaat dat aan specifieke vragen echt tegemoet kan worden gekomen en een betekenisvolle
ondersteuning mogelijk wordt.
Kan je eigenlijk wel zeggen dat je een hulpverlener inzet om familie te gaan halen en terug te
brengen? Maar uiteindelijk was het altijd de bedoeling: we brengen die cliënt in verbinding met
zijn familie en het zal een meerwaarde hebben. Hé? En dat is dan die kwaliteit, hé. De kwaliteit
zit in de extra’s vind ik, ze. [Begeleider Psychiatrisch verzorgingstehuis]
Zorg op maat is in die zin ook niet altijd even eenvoudig meetbaar, hoewel de beleidsverwachtingen op
dit vlak wel lijken te groeien.
De wereld van het registreren is belangrijk geworden, hé. Als ge het niet kunt registreren, doet
ge het ook niet, hé. Dat is het eigenlijk, hé. Het meten, hé… Als ge wilt hebben dat ze het weten,
dan moet ge het wel meten of moet ge het kunnen opschrijven. En dat is zo, ja… Oké, ge kunt
dingen doen en ge kunt dat registreren, maar dat gaat dan nog niets zeggen over de kwaliteit.
En eigenlijk vind ik: de kwaliteit ligt bij de persoon die naast u komt te staan en die voor u zorgt.
Dat is de kwaliteit, en die kwaliteit kunt ge nog altijd niet meten. [Begeleider Psychiatrisch
verzorgingstehuis]
Tegelijk valt op dat dit extra, persoonsgebonden engagement vooral wordt aangegaan wanneer daartoe
uitdrukkelijk vragen worden geuit – door de persoon zelf, of door zijn netwerk. Rudi is echter geen grote
prater of luide roeper. Verbaal een boodschap brengen, vraagt tijd. Bovendien heeft hij geen sterk
communicatief informeel netwerk dat zijn perspectief helpt over te brengen. Dit alles maakt dat voor
professionals zijn (sociaal-emotionele) wensen en ondersteuningsnoden verborgen blijven en ze, onder
meer door tijdsdruk, onvoldoende verder worden verkend.
Er zijn nog bepaalde dingen waarvan we wisten dat ze zeer belangrijk waren bij mensen, dat
hebben we in stand gehouden. Maar ik weet niet, bij Rudi… […] Dat is dan ook azo, diegene
die plots dan bellen, dat ge dan rapper geneigd zijt van: oké, ja, allez, kom, we gaan ernaartoe.
Dat gaat Rudi gewoon niet doen, hé. […] Maar doordat hij zelf die vraag niet stelde […], hadden
we ook minder die neiging om die contacten te houden. [Begeleider Psychiatrisch
verzorgingstehuis]
Eén van de moeilijkheden voor ons is om echt in heel diep contact te gaan treden met Rudi […]
Het vraagt tijd. En ik wil mij niet wegstoppen achter het tijdsaspect, maar ja, bon, […] Ik heb wel
38 bewoners, hé, en ik heb maar 38 werkuren in een week! […] Nu, heeft Rudi recht of nood
aan een grotere ondersteuning en eigenlijk aan een één op één-contact? Ja! Maar alle andere
38 ook. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
We hebben andere familieleden waar er wel een goeie band is en die wel heel veel komen
vertellen en die wel heel veel komen babbelen, maar Rudi valt er een beetje vantussen doordat
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hij geen familie heeft, alleen die neef, maar […] die is slechthorend, dus die mens heeft zelf een
beperking. Nu, en die man… Wij zien die niet, hé. Ik bedoel, die komt nekeer goeiedag zeggen
bij Rudi, maar die stelt geen vragen naar ons toe en wij, wij gaan die man niet gaan… allez. […]
Er is voor ons geen indicatie om verder te gaan graven en daar heel zware tijdsinvesteringen te
gaan doen […] Ge gaat dat altijd hebben, hé: mensen die mondiger zijn of die veel familie hebben
die nog betrokken zijn, ja, die komen gewoon meer aan bod. Daarom dat we ook tweewekelijks
dat bewonersoverleg doen, om ook niemand te vergeten, om ook altijd met iedereen bezig te
zijn. Dus dat doen we wel. Maar als er tussendoor veel meer familie is die komt praten over de
gezondheidstoestand van mama of papa in de wandelgangen, ja, dan is het misschien wel zo dat
die meer aandacht krijgen op die informele momenten. Of het nodig is? Dat weet ik niet, dat zeg
ik niet. Misschien is het wel niet nodig. Maar ze komen wel meer aandacht vragen of opeisen,
waar dat bij Rudi minder het geval is omdat hij geen familie heeft en dat niet gebeurt. Ja…
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]

IN ’T KORT

Bovenstaande verhalen illustreren hoe praktijkwerkers soms in hun streven naar zorg op maat diverse
rollen invullen; ze zijn persoonlijke assistent maar soms ook gids, facilitator, chauffeur,... Ze werken nauw
samen met familie of gaan op zoek naar mogelijkheden in de buurt. Deze flexibele houding van
praktijkwerkers is noodzakelijk, wil men tegemoet komen aan de vaak complexe en dynamische
ondersteuningsnoden van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat de
verhalen jammer genoeg ook aantonen is dat zorg op maat doorgaans conditioneel is, nl. gebonden aan
specifieke financieringssystemen en structurele condities, waardoor de zorg en ondersteuning begrensd
wordt tot het voldoen aan de basisbehoeften van mensen op basis van een beschikbaar aanbod.
Bijkomend is er de vaststelling dat zorgpraktijken ontstaan op basis van stereotype beeldvorming van
doelgroepen (bv. zorg afmeten aan de leeftijd (cfr. oud = rust) of beperking (cf. “speciaal aanbod voor
zo’n mensen”) of vanuit een éénmalige gestandaardiseerde meting, met een eendimensionale focus.
Zorg/ondersteuning op maat betekent echter dat een organisatie niet zegt “dit is wat we doen” maar
vraagt “wat kunnen we doen dat je zal ondersteunen om te doen wat je wilt doen?”. Persoonsgericht
ondersteunen staat met andere woorden niet gelijk aan het zo goed mogelijk inpassen in het bestaande
aanbod, maar vereist dat men naar de persoon luistert en samen met hem/haar en het netwerk op zoek
gaat naar de benodigde ondersteuning. Dit vergt van organisaties aanzienlijke structurele en culturele
veranderingen en bijkomende flexibiliteit om eigen programma’s en activiteiten te herdenken.
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HOLISTISCHE KIJK – COMPLEXE PUZZEL DIE NA ELKE TRANSITIE WEER UITEENVALT?
Niettegenstaande enkele van de voorgaande vaststellingen is de zorg- en welzijnssector reeds geruime
tijd doordrongen van de idee dat zorg en ondersteuning niet louter vanuit een medisch-biologisch
perspectief verleend kan worden. Formeel wordt de voorkeur gegeven aan een holistische benadering,
met (h)erkenning van het samenspel van fysieke, emotionele, psychische, sociale en spirituele noden
van cliënten (Doody, Markey & Doody, 2013; Ventegodt, Kandel, Ervin, & Merrick, 2016; Zamanzadeh,
Jasemi, Valizadeh, Keogh & Taleghani, 2015). Wie zorg en ondersteuning vanuit een holistisch
perspectief wil verlenen, moet volgens Ventegodt et al. (2016) bovendien een degelijk zicht hebben op
het leven van mensen. Ook de professionals die we in de loop van het trajectonderzoek mochten
ontmoeten, wezen op de wens en het belang om de personen met wie ze werken ten gronde te kennen.
Die puzzel leggen blijkt niet altijd eenvoudig; de puzzel volledig houden, ook na transities, nog minder.

ANTOINE
In verschillende trajecten spraken we met professionals die – vanuit hun gedrevenheid om holistische
zorg te verlenen – een degelijk inzicht willen verwerven in het levensverhaal van hun zorgvragers en
daartoe ook de nodige inspanningen leveren. Tegelijkertijd wijzen ze ook op ‘blinde vlekken’. Zo vertellen
professionals van het woonzorgcentrum waar Antoine verblijft dat de bestaande dossiers weinig over zijn
verleden vertellen. Bij zijn opname in 1981 was het gebruik van (aanmeldings)dossiers, intakegesprekken
of meetinstrumenten weinig tot niet ingeburgerd.
Directeur (D): Er is daar heel weinig, er is daar heel veel verloren gegaan. Dat werd toen zo nog
niet bijgehouden in dossiers. Interviewer (I): En van waar naar waar is er dan veel verloren
gegaan? D: Ja, in de loop der jaren. Hoe dat Antoine eigenlijk hier echt binnengekomen is, die
eerste jaren… Ik kan u daar eigenlijk weinig info over... [Directielid woonzorgcentrum]
Vanuit de ervaring dat dossiers niet alle informatie bevatten, wordt de kennis van bepaalde stakeholders
als onontbeerlijk beschouwd. Zo verwezen professionals in het traject van Antoine naar een directielid
met een lange carrière in het woonzorgcentrum of naar Antoines buurvrouw. Beiden zouden over
belangrijke inzichten beschikken die niet zijn weergegeven in het dossier van Antoine.
Ja, zij [toenmalige buurvrouw van Antoine] gaat u van de ‘missing link’, daar die 30 jaar terug,
dat gaat zij ook allemaal kunnen vertellen. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Van Antoine ga ik wel niet veel kunnen vertellen want ik werkte hier nog niet. [...] Ik denk als je
echt de beginjaren van Antoine wilt weten, dan moet je een keer bij Jordy [directeur] gaan nog.
Die gaat u verder kunnen helpen. Ik weet eigenlijk zijn traject van de laatste tien jaar. Dat is zo
vooral wat dat ik van Antoine weet. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
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Het risico is reëel dat bij het niet (langer) actief of beschikbaar zijn van deze betrokkenen ook belangrijke
facetten van iemands levensverhaal – lees identiteits(re)constructie – verloren gaan.

HUBERT
In sommige trajecten zien we hoe actoren uit iemands (in)formele netwerk ook zelf strategieën
ontwikkelen om de historiek en veelzijdigheid van de ouder wordende persoon kenbaar te maken. Als
verjaardagsgeschenk ontwierp Huberts’ zus een fotoalbum vol herinneringen. Nu Hubert tekenen van
dementie vertoont en niet langer verbaal communiceert, gebruikt ze het ook om (nieuwe) praktijkwerkers
een meer volledig beeld te geven van wie Hubert was en is.
Dat [album] was voor hem, dat was voor hem. Ik heb dat dan wel hier gelegd omdat ze dan ook
eens kunnen kijken, hé. Gelijk als er nieuwe zijn… Want ze begrijpen dat niet dat Hubert… […]
Dat hij zo goed geweest is. […] Ik zeg: “maar ja, je moet maar eens in de foto’s kijken, je gaat
wel zien wat hij allemaal kon! [Zus van Hubert]

GERMAINE
Bij een beperkt netwerk, blijkt ook de kennis over iemands levensgeschiedenis gering te zijn en zelfs
belangrijke basisgegevens te ontbreken. Dit viel onder meer op in het verhaal van Germaine. Behalve
twee broers – Gerard en Christof, die elk op een andere locatie wonen en ook een verstandelijke
beperking hebben – heeft Germaine geen familie meer. Doorheen de gesprekken die we met haar
hebben, geeft ze aan dat ze het contact met hen belangrijk vindt en vandaag ook erg mist.
Interviewer [I]: Waar zou je het liefst willen wonen? G: Ja, waar mijn broer zit. I: Bij Gerard? G:
Ja, en Christof, hé. Dat mis ik altijd, hé. Dat mist ge… […] I: Zag ge ze vroeger meer dan nu?
G: Ja, ja, ja, ja, ja! I: Wanneer zag ge ze dan? G: Zo de zaterdag of de zondag soms nekeer. Ik
werkte ik ook, hé. In dienen tijd jong…
In het woonzorgcentrum waar Germaine verblijft, maakt haar dossier echter geen gewag van twee broers.
Het vermeldt wel het bestaan van twee zonen, terwijl Germaine na een miskraam kinderloos bleef.
Interviewer [I]: Ik wist niet dat ze twee zonen had? Maatschappelijk werker [MW]: Ja, dat… wij
ook niet. Awel, ik ben nu aan het twijfelen of dat ik dat niet verkeerd heb opgeschreven. Ja, want
ik dacht ook ineens van ‘tiens, zonen?’. Wacht hé, is zij nu… gescheiden? [Bekijkt het
rijksregister] Het zou... Dus ze is wel getrouwd geweest, maar euh… […] Ik weet het inderdaad
van haar broer die in de home woont… Had zij dan nog een broer? [Maatschappelijk werker
woonzorgcentrum]
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RUDI
Mensen met een verstandelijke beperking die door omstandigheden een groot deel van hun leven in een
professionele context doorbrengen, blijken voor de constructie van hun levensverhaal in belangrijke mate
afhankelijk van wat (al dan niet), op welke manier, door praktijkwerkers genoteerd, bijgehouden en
doorgegeven wordt (Gillman, Swain & Heyman, 1997). Professionals zijn zich bewust van de focus op
het medisch functioneren wanneer zij een dossier doornemen (en aanvullen). (Achtergrond)informatie
met betrekking tot relationele en sociaal-emotionele componenten in het leven van zorgvragers komt
opvallend minder aan bod en gaat bij elke transitie mogelijks verder verloren.
Een dossier is zo: ‘ah, dat is van ons, dat gaat niet naar ergens anders’, maar eigenlijk geven we
dan wel weinig mee, hé. We geven zo een samenvattend verslag mee, maar… Allez, op het vlak
van gezondheid wordt dat vaak nog wel vrij goed bewaakt, maar op het vlak van levensverhaal
en hoe dat ze sociaal en in relatie stonden met al die mensen rondom hun, dat gaat wel verloren.
[…] Globaal gezien denk ik dat, bij die groep er nog veel meer aandacht moet zijn om rond dat
socio-emotionele dingen door te geven, hoe dat het leven in elkaar heeft gezeten, om een stuk,
ja… Dat niet te laten verloren gaan in het traject dat de cliënt aflegt. [Begeleider Psychiatrisch
verzorgingstehuis]
Wanneer Rudi – net als zijn medebewoners – na een verblijf van bijna zestig jaar in een psychiatrisch
verzorgingstehuis noodgedwongen moet verhuizen, engageren de ondersteuners zich om met veel zorg
een uitgebreid functioneringsverslag op te stellen.
Bij elke persoon die overgeplaatst wordt hadden we een heel uitgebreid functioneringsverslag.
[…] Dat was toch echt zo wel van: uw voorkomen, een beetje de levensgeschiedenis, en dan
hoe dat ze functioneren en welke zorg dat ze nodig hebben. En socio-emotioneel zat er ook wel
in, zo de omgangstijl. Dat is natuurlijk maar op papier. [Begeleider psychiatrisch
verzorgingstehuis]
Ondanks de goede intenties geven professionals uit het woonzorgcentrum waar Rudi intussen verblijft
echter een opvallende kritiek op datzelfde document dat er – omgekeerd – als beperkt en weinig bruikbaar
wordt ervaren.
Dit geeft zeker een beeld, maar die man heeft daar geleefd van 1952 tot 2011. Zestig jaar? Zestig
jaar heeft hij daar gewoond? En dit is hetgeen dat we hebben van informatie? “Hij kan tellen tot
honderd en hij kleurt binnen de lijntjes en hij heeft een neef die Karel noemt. En hij snoept
graag.” […] Er staat nog net iets meer in, maar dat is toch weinig voor een man die daar zestig
jaar gewoond heeft? Snap je? En geen contactpersoon of… […] Ik denk, wat we vooral missen
is een stukje geschiedenis. Want eigenlijk… ge krijgt hier een beetje een beeld van hoe die
persoon is, maar bon, hij is hier, dus we zien hem ook voor ons. Dus bij onze screenings gaan
we heel wat van wat dat we hier hebben zelf kunnen invullen en zelf kunnen merken. Het is
vooral een beetje het feit ‘wie is Rudi’, dat we zo wat missen, denk ik zo. [Ergotherapeut
woonzorgcentrum]
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Niettegenstaande de gedeelde bekommernissen over de levenskwaliteit van Rudi lijkt tussen
verschillende institutionele contexten een gedeelde taal te ontbreken, een interdisciplinair vocabularium
dat het mogelijk maakt om tot een optimale ondersteuning te komen. Soms uit zich dit letterlijk:
[Leest voor uit verslag] “Als we de Dosen theorie gaan bekijken, zit Rudi in het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau”. […] Dat zegt ons dus niets, hé. Allez, wat zegt mij dat?
Misschien dat ge in die theorie verschillende niveaus hebt en dat één van die niveaus het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau is? […] Allez…Om maar te zeggen dat we dat wel wat flauwtjes
vonden, zo’n verslag. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Tegelijk leven gelijkaardige ideeën over hoe men hier in de toekomst beter kan op inspelen. Het belang
van een ‘echte’, fysieke ontmoeting staat daarbij centraal, niet op zijn minst ook met de persoon in
kwestie, wiens stem in de meeste dossiers opvallend weinig klinkt.
Weet ge wat dat ook één van de grote problemen is? Allez, ik vind dat eigenlijk zelfs schrijnend.
Maar eigenlijk… Hetgeen dat jullie nu gedaan hebben met hem, hé, daar hebben wij eigenlijk
zelfs bijna geen tijd voor, hé, dat is eigenlijk wel zonde; dat we daar eigenlijk bijna de tijd niet
voor kunnen nemen om dat verhaal uit Rudi te krijgen. Want eigenlijk vind ik dat iets dat wij als
instelling hadden moeten doen en eigenlijk hadden moeten weten. Want Rudi is hier en Rudi
heeft zelf die schat van informatie in hem ook, maar wij hebben eigenlijk… (zucht)
[Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Enkele dagen vooraleer een gewenste ontmoeting tussen de verschillende betrokken actoren kon
plaatsvinden, is Rudi overleden.

IN ’T KORT

Bovenstaande verhalen tonen dat praktijkwerkers een holistisch design in het werken aan de kwaliteit
van leven van (ouder wordende) mensen met een verstandelijke beperking onderschrijven. Evenwel
beseffen zij ook dat de conditie om holistisch te werken, met name kennis hebben van iemands
levensloop, in de praktijk ontbreekt. Levensverhalen zorgen ervoor dat ouder wordende personen met
een verstandelijke beperking continuïteit en samenhang in hun leven ervaren, dat zij zich verbonden
voelen met anderen en dat ze hun eigenwaarde en zelfvertrouwen behouden, vooral omdat de
levensomstandigheden hen al zo vaak op de proef hebben gesteld. We zien echter dat personen met een
verstandelijke beperking, die een groot deel van hun leven in professionele contexten doorbrengen, voor
de constructie van hun levensverhaal in belangrijke mate afhankelijk zijn van wat, op welke manier, door
praktijkwerkers genoteerd, bijgehouden en doorgegeven wordt. De veeleer beperkte dossiers en
verkapte overdrachten negeren op die manier de vaak complexe levenspaden die mensen met een
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verstandelijke beperking bewandelden en de inspanningen die geleverd werden om belangrijke sociale
contacten aan te gaan en te behouden. Meer nog, vertrekkende vanuit eerdere bevindingen over het
belang van verbinding, vertrouwdheid en herkenbaarheid (onder meer op het vlak van sociale contacten)
voor het psychosociaal welbevinden van ouder wordende personen met een verstandelijke beperking,
dreigen de veeleer beperkte dossiers en verkapte overdrachten de bestaande connecties door te knippen.
Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de zorgverstrekking, omdat praktijkwerkers op die manier enkel
kunnen terugvallen op eigen observaties.

SAMENWERKING – EEN DOEL OP ZICH?
Zowel internationaal als nationaal wordt in het kader van de zorg en ondersteuning voor ouder wordende
personen met een verstandelijke beperking nadrukkelijk gewezen op het belang van duurzame
intersectorale samenwerkingsverbanden (Bickenbach et al., 2012; Bigby, 2002; Maes & Van
Puyenbroeck, 2008). Bestaande literatuur beklemtoont daarbij hoofdzakelijk de samenwerking tussen
woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking, gezien de veronderstelde
compatibiliteit op het vlak van kennis en vaardigheden met betrekking tot, respectievelijk, ouderen of
mensen met een beperking (Bekkema et al., 2014; McCarron et al., 2010; Read & Cartlidge, 2010).
Vandevyvere, Van Puyenbroeck en Smits (2010) tonen in hun studie dat praktijkwerkers uit de beide
sectoren er ook voor openstaan om meer samen te werken. Tegelijk blijft weinig geweten over de mate
waarin dit reeds gebeurt. Ook de eigenlijke aard en invulling van bestaande samenwerkingsverbanden is
tot op heden nog weinig bestudeerd. In ons project namen we dit via een online bevraging graag meer
onder de loep (zie p.75-76). Op basis van het trajectonderzoek kregen we daarnaast een kijk op de
eigenlijke praktijk en betekenis van intersectorale verbanden, en op mogelijke knelpunten die ermee
gepaard kunnen gaan.
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ONDER DE LOEP
Prevalentie, intensiteit en inhoud van samenwerkingsverbanden
Hoewel samenwerking beleidsmatig sterk aanbevolen wordt en ook professionals voor samenwerking
openstaan, blijkt uit de eerste fase van dit onderzoeksproject dat samenwerking tussen woonzorgcentra
en de sector voor personen met een beperking tot dusver slechts beperkt tot stand komt. Meer bepaald
bestaat in minder dan een derde van de woonzorgcentra (27,7%) reeds contact of samenwerking met
een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking. Wanneer we inzoomen op deze
woonzorgcentra, merken we dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat om contact of
samenwerking met louter één voorziening. Daarbij stellen we vast dat de samenwerking zich voornamelijk
richt op de uitwisseling van expertise en multidisciplinair overleg, eerder dan op de uitwisseling van
personeel (zie ook figuur 13).
Hoewel samenwerking tussen de ouderenzorgsector en de sector voor personen met een beperking tot
dusver eerder beperkt tot stand komt, blijkt de meerderheid van de woonzorgcentra (79,4%) wel reeds
een persoon met een verstandelijke beperking te hebben opgenomen. Tegelijk vermeldt 79,9% van de
woonzorgcentra een gemis aan expertise om deze doelgroep optimale zorg en ondersteuning te bieden.
Vanuit die ervaring is de meerderheid (78,5%) ervan overtuigd dat samenwerking met een voorziening
voor personen met een verstandelijke beperking waardevol is.

Figuur 13: Inhoud van samenwerkingsverbanden tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking.

Opmerkelijk is dat in samenwerkende woonzorgcentra een nog positievere attitude ten opzichte van
samenwerking heerst dan in woonzorgcentra waar nog geen contact of samenwerking met een
voorziening voor personen met een verstandelijke beperking tot stand kwam. Zo geeft bijvoorbeeld 88,9%
van de directieleden, die in een samenwerkend woonzorgcentrum tewerkgesteld zijn, aan dat zij
samenwerking met een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking waardevol vinden,
terwijl dit in niet-samenwerkende woonzorgcentra om 74,1% van de directieleden gaat. De nog
positievere attitude in samenwerkende woonzorgcentra vloeit mogelijks voort uit de voordelen die zij
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dankzij het samenwerkingsverband mochten ervaren. Als we nagaan in welke woonzorgcentra het sterkst
expertisetekort wordt ervaren, dan zien we dat opnieuw vooral in de samenwerkende woonzorgcentra
(88,9%) melding wordt gemaakt van een tekort aan expertise om bewoners met een verstandelijke
beperking een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te bieden. In niet-samenwerkende woonzorgcentra
wijst 76,3% van de directieleden op een dergelijk expertisetekort. Eenzelfde opmerkelijke vaststelling is
dat directieleden in samenwerkende woonzorgcentra meer overtuigd zijn van een gebrek aan personeel
en financiële middelen dan directieleden die in niet-samenwerkende woonzorgcentra tewerkgesteld zijn
(zie figuur 14).

Figuur 14: Ervaren tekorten (van expertise, personeel, middelen) in samenwerkende en niet-samenwerkende woonzorgcentra.

Deze bevindingen roepen verschillende vragen op: is samenwerking dan niet zinvol, aangezien de
verwachte ervaring van een toegenomen expertise – op zijn zachtst gezegd – uitblijft? Of maakt
samenwerking de partnerorganisaties misschien meer kritisch tegenover de eigen werking en de
bestaande noden? Om een degelijke interpretatie te kunnen maken van de cijfergegevens zal de concrete
betekenis van de samenwerkingsverbanden, voor professionals én voor ouderen zelf, verder verkend
moeten worden.
In die lijn roepen we alvast op om samenwerking niet te beschouwen als een eindhalte of als een
zaligmakend doel op zich. Wel kan samenwerking ons inziens een waardevol vertrekpunt vormen voor
de vormgeving aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de creatie van een ‘plaats om te bestaan’
voor oudere personen met een verstandelijke beperking. In plaats van de kwestie “hoe het bestaande
aanbod organisatorisch gezien goed af te stemmen op elkaar” staat daarbij de opgave centraal “hoe
samen bijgedragen kan worden aan de levenskwaliteit van zorgvragers”, wat ook uitdaagt om het aanbod
zelf in vraag te blijven stellen (Roets et al., 2016).
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JULES
Wanneer ondersteuningsvragen van oudere cliënten verzwaren en professionals, in hun pogingen om
eraan tegemoet te komen, tegen de grenzen van hun aanbod botsen, wordt in verschillende gevallen een
overgang naar een andere, meer aangepaste setting overwogen, ook bij Jules.
Jules, die halfzijdig verlamd is, ontwikkelt doorheen de jaren artrose op de knie die hem in al zijn
bewegingen ondersteunt: dankzij die knie kan hij zelfstandig naar het toilet gaan, in en uit bed stappen,
een douche nemen of in een auto zitten. Zodra de knie niet sterk genoeg meer blijkt, dringt de zoektocht
naar extra hulpmiddelen zich op. Zijn ambulante begeleider geeft echter aan dat binnen het eigen aanbod
de kennis en permanentie ontbreekt om Jules daarmee ook een voldoende kwaliteitsvolle ondersteuning
te blijven garanderen.
Wij zijn hier niet ’s nachts. Wij hebben wel een permanentiesysteem, maar wij wonen in Gent…
Wij moeten gewoon op een half uur tijd als we opgeroepen worden hier kunnen staan, maar lig
maar op de grond, hé, en een half uur moeten wachten op de mensen! […] Het was ook allemaal
niet zo heel erg aangenaam denk ik voor hem: als ge naar het toilet moet, dat er daar zo drie
man… Wij hebben daar ook de juiste hulpmiddelen niet voor. Daarvoor hebben we dan ook
contact opgezocht met thuiszorgwinkels en zitten we hier met tilliften te werken en te doen, maar
we zijn wij daar allemaal niet voor opgeleid, dus dat was nogal een gesukkel. [Ambulante
begeleider VAPH]
Vanuit de aanname dat een woonzorgcentrum wel terdege is uitgerust om aan Jules’ groeiende fysieke
ondersteuningsnoden te beantwoorden, wordt een transitieproces in gang gezet. Niettemin blijkt uit
gesprekken met de zorgprofessionals uit het woonzorgcentrum dat ook in hun werkcontext de beoogde
en veronderstelde omkadering niet altijd een evidentie is.
Ik hou het niet meer vol, mijn rug…! Zo’n grote, zware man. We hebben geen materiaal om hem
te heffen. Ik moet dat alleen doen! [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
Dit toont hoe het beeld en de verwachtingen die organisaties van elkaar hebben, niet noodzakelijk
overeenstemmen met de werkelijkheid. Praktijkwerkers uit de beide settings geven ook toe elkaars
werking nog onvoldoende te kennen, hoewel ze dit wel een meerwaarde zouden vinden. Formele,
georganiseerde overleg- en uitwisselingsmomenten tussen de beide aanbieders, in functie van Jules’
levenskwaliteit, vinden echter weinig of niet plaats.
Leidinggevende (L): Ik denk dat het niet slecht zou zijn dat wij ook bijvoorbeeld rond Jules toch
af en toe een keer kunnen samenzitten met die begeleiding om een aantal dingen wat op elkaar
af te stemmen. Interviewer (I): Is dat iets dat nu al gebeurt? L: Nee nee, ik denk dat niet, nee.
[Leidinggevende woonzorgcentrum]
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Dankzij het engagement dat de ambulante begeleider ook na de transitie naar het woonzorgcentrum naar
Jules toe blijft opnemen – “Ge zijt nog niet van mij af, hé” – sijpelt via tussentijdse informele ontmoetingen
echter wel essentiële informatie door, die kansen creëert. Zo blijft de begeleider ervoor ijveren dat Jules,
die groene vingers heeft, ook in het woonzorgcentrum zijn planten kan verzorgen, met succes.
Iedere keer dat ik kom geef ik hem wel de boodschap van: ‘gij zijt nog niet van mij af, hé!’.
Omdat… Ik wil hem wel het gevoel geven van: het is niet omdat wij niet meer de juiste
ondersteuning voor u zijn dat wij u gaan laten schieten. […] Zijn plantjes van hier zijn verhuisd.
Ik heb kunnen zorgen dat hij daar een beetje kan tuinieren... [Ambulante begeleider VAPH]
Waar de Vlaamse regering de “afstemming en integratie van opdrachten” tussen diensten en “het
vermijden van overlap” veelal in één adem noemt (Vandeurzen, 2016), stellen we vast hoe precies vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid voor zorgvragers of vanuit een “gezonde overlap” een meer
responsieve dienstverlening mogelijk kan worden (Roets et al., 2016).
Elkaar triggeren om nieuwe opportuniteiten aan te boren, vraagt zowel volgens de praktijkwerkers in het
woonzorgcentrum als voor de ambulante begeleider echter wel een platform om informatie, kennis en
ideeën op een meer systematische manier met alle betrokkenen te kunnen delen. Toch bestaat dat
voorlopig niet.
Ik denk dat dat op zich niet extra veel tijd gaat vragen omdat nu er veel vragen nog tussendoor
komen. En die worden dan een keer gesteld als de begeleidster toevallig op bezoek is, maar ja,
dan is het die ene collega die zijn vraag kan stellen en die het antwoord weet, maar ja, wordt het
dan ook altijd doorgegeven? Ge weet het niet. En ook ja, ik denk dat het beter is dat ge dan heel
de groep bij u hebt en dat dan alle vragen in een keer kunnen gesteld worden. En zeker bij die
opname. Allez, dat er zo wat meer kader wordt gegeven van de mogelijkheden van een bewoner
[Leidinggevende woonzorgcentrum]

GERMAINE
Ook in het traject van Germaine leren professionals ons dat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
verschillende zorgaanbieders een wezenlijk verschil kan maken voor iemands ondersteuningsmogelijkheden en levenskwaliteit. Op initiatief van de mobiele begeleider wordt vanuit de verschillende
betrokken instanties input verzameld met de bedoeling de mens en situatie achter de
inschalingsprocedure beter zichtbaar te maken en zo aan de ervaren ondersteuningsnoden tegemoet te
kunnen komen. Bespreekbaarheid, transparantie en openheid blijken daarbij belangrijke sleutelbegrippen.
Ze at nog amper, zodat ze bijna haar eten in haar mond moesten doen. En dan heb ik gezegd:
oké, ik ga gebruik maken van hoe dat ze nu loopt om die Katz-schaal in te vullen, op basis van
hoe dat ze nu zorg nodig heeft, met het idee: dat is hoe dat Germaine is als zij slecht loopt. En
ik heb dat zo laten invullen en dan ben ik naar de huisarts gelopen die dan gezegd heeft: ‘Ah ja,
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Steven, ik geloof ik u op uw woord als gij dat zegt’. En de zelfstandig verpleger heb ik dat ook
laten invullen. En ik had er eigenlijk drie naast elkaar en dan heb ik gezegd van: kijk, we maken
er één van. En dan hebben we een gemiddelde gemaakt. En ik heb heel eerlijk tegen Dominiek
[woonbegeleider woonzorgcentrum] gezegd van: “kijk, dat is hoe dat ik het gemaakt heb”. En
Dominiek heeft dan gezegd: “ja, oké, ik kan mij dat inbeelden.”. Eigenlijk denk ik dat Dominiek
dan een beetje met de dienst nagekeken heeft van: “klopt dat wel?” En dat leek wel heel sterk te
kloppen. […] Het hangt heel sterk af van wie ge tegenkomt in de wooncentra en of die dan de
bereidwilligheid hebben om te zeggen van: we gaan die openheid hebben om naar gans die
situatie te kijken en meer dan alleen naar zo’n schaal. En bij Germaine heeft dat gewerkt. [Mobiele
begeleider VAPH]
RUDI
Elkaar ‘vinden’ is echter niet altijd even eenvoudig. Soms missen professionals daarvoor letterlijk de
nodige, specifieke contactgegevens, wat een behoorlijke drempel kan opwerpen in de zoektocht naar de
uitwisseling van concrete, casusgebonden kennis en expertise.
Als je weet dat je belt naar iemand die daar iets over weet, dat is anders dan dat je belt van ‘ik
moet bellen naar ‘een organisatie’ en misschien dat er daar ‘ergens iemand’ nog iets over weet’.
Terwijl, […] als ge al nekeer contact gehad hebt daarvoor, dan is dat veel gemakkelijker van nog
nekeer terug te bellen of van nekeer iets te vragen dan dat dat gewoon zo, in het algemeen…
Ja, er staat daar wel een nummer op van de organisatie, maar wie dat dat dan is…? […] En er
mag dan al een naam opstaan, maar… [Begeleider Psychiatrisch verzorgingstehuis]
Nochtans is het vooral die informatie die door professionals in diverse settings als meest waardevol
wordt geacht; Niet alleen bij de start, maar zeker ook tijdens het verdere verloop van de begeleiding. Het
is namelijk vooral dan dat meer persoonsgebonden vragen opspelen en zorgprofessionals met soms
onverwachtse uitdagingen worden geconfronteerd.
Er zou gewoon een veel betere opvolging moeten gebeurd zijn tussen verschillende instanties,
tussen de zorgsector omtrent personen met een beperking en dan de ouderensector die toch
echt ver van elkaar staan. Allez, in die zin dat er daar geen communicatie rond is. Ik denk,
moesten we daar al iets kunnen aan doen, dat dat gewoon wat vlotter verloopt. […] Maar
opnieuw, wij hebben nooit het gevoel gehad dat we niet die deskundigheid hebben om met Rudi
om te gaan. En ik denk dat we nu ook kunnen stellen dat Rudi hier wel goed is, dus ik zie ook
geen reden voor een ander soort traject. Ik denk dat we gewoon zouden moeten gaan naar een
vlotter en smoother traject. […] Dat we dat beeld hebben van die persoon, dat hadden we
eigenlijk niet. We hebben dat zelf wat moeten boetseren. [Ergotherapeut woonzorgcentrum]
CHARLOTTE
Wanneer in functie van de ondersteuning voor ouder wordende personen met een verstandelijke
beperking gewezen wordt op het belang van samenwerking, komt de nadruk veelal te liggen op
samenwerking tussen twee sectoren in het bijzonder – woonzorgsector en de sector voor mensen met
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een beperking. Charlotte, die een aanbod van beide combineert (nl. activiteiten in de dagondersteuning
en het kortverblijf in een woonzorgcentrum), stelt vast dat de onderlinge afstemming niet altijd een vlot
verloop kent, wat haar stress bezorgt. Om die reden denkt haar (in)formele netwerk alvast na over de
mogelijkheid de combinatie in de toekomst af te bouwen, hoewel die voor Charlotte op zich wel een
meerwaarde biedt.
Charlotte: Tegen acht uur beginnen ze te eten! Ik vind dat te laat, ze! Kijk, de bus stond al te
wachten […]. Ik vond het niet serieus vanmorgen! Ik vraag het daar nog aan die ene, aan die
verpleegster. Ik zeg tegen haar: “Alstublieft, kan ik mijn eten krijgen? Het is acht uur!” “Ja,” zegt
ze, “ge moet nog een beetje wachten”. Ja. Seg hey… […] Ik was niet heel blij ze vanmorgen, ik
kon er niet aan doen. (Fluistert) Ik heb het gezegd, tegen de verpleegster vanmorgen. Ze bekeek
mij nogal, ze. […] Ik zeg ‘foert’. Allez, de twee bussen stonden hier! En nu weten ze het, hé.
Behalve woonzorcentra en voorzieningen voor personen met een beperking leren we uit de verschillende
levensverhalen dat meerdere actoren (o.a. thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen,
budgetbeheerders,…) een significante rol kunnen spelen in iemands levensverhaal. Bovendien mag ook
de samenwerking met het informele netwerk daarbij niet vergeten worden. De broer van Charlotte uit
kritiek op de wijze waarop die momenteel vorm krijgt. Samen met zijn echtgenote geeft hij aan dat de
huidige communicatie dikwijls een te eenzijdig verloop kent. De klemtoon op de krachten van het
informele netwerk houdt volgens hem het risico in dat de bekommernissen onder de mat geveegd
worden. Hij pleit er daarom ook voor om netwerken te vormen en meer gedeelde zoektochten aan te
gaan.
Broer (B): En dan op een gegeven moment gaat gij nekeer naar de voorziening en dan zegt gij
“die obstakels en dat en dat en dat”. En dan geeft gij daar al wat uitleg over van “ah, ik heb dat
zo geprobeerd, en dat was de oplossing, of de tijdelijke oplossing”. En zij noteren dat, en ge zijt
gij weer weg. Schoonzus (S): En dan zeggen ze: “ge zijt gij goed bezig”.
B: Dan zijn dat allemaal de ouders van de klanten, hé, die daar zitten. En wat moeten we daar
gaan zeggen? Dat is altijd weer een stukske die input van de beheerraad, de input van dat verslag
van het dagcentrum en het is al, hé. […] En dan zitten wij daar… En constant wordt er daar
gesproken buiten de agenda van “ah ja, mijn dochter en dat en dat en dat is er gebeurd en…”
en “mijn zoon… Ja, het gaat niet goed, we hebben toch wat medicatie moeten bijgeven.” En ik
zeg van, oké, die medicatie… maar wat hebt ge als tool? Zijn er geen tools voor die medicatie
toch te minimaliseren? Allez… Ge moet ze niet plat leggen ook, hé! […] Wie gaat er ooit nekeer
een netwerk opstarten, allez, gelijk dat ik aan het spreken ben, moeten er toch nog zo mensen
zijn in diezelfde situatie en die ook zoeken en…? Ge moet er geen hebben van: “als ze thuis is,
moet ze niets doen”, ja, daar kunt ge ook niets mee doen, hé. Maar mensen dat ge hebt van: dat
hebben we geprobeerd, en dat hebben we geprobeerd en dat hebben we geprobeerd. […] Want
achteraf zitten ze toch maar te konkelfoezen onder elkaar van de problemen. Ah ja, dat het dan
nekeer officieel wordt. […] Ge kunt toch nekeer netwerken, hé! Maar dat bestaat niet, dat bestaat
niet.
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IN ’T KORT
Hoewel duurzame intersectorale samenwerkingsverbanden vanuit het beleid gestimuleerd worden en de
meerwaarde ervan erkend wordt door zowel de woonzorgcentra als de VAPH-voorzieningen, zijn de
contacten tussen voorzieningen tot op heden eerder zeldzaam te noemen. Expertisetekort is een
gedeelde bekommernis, maar is niet voor alle zorginstanties een argument om op samenwerking in te
zetten. Voor zorg en welzijnsinstanties die de afgelopen jaren wel al geïnvesteerd hebben in de uitbouw
van duurzame samenwerkingsverbanden is een gedeelde visie en verantwoordelijkheden de bindende
factor. Toch moet ook gesteld worden dat sinds de invoering van PVF dergelijke – soms nog fragiele
samenwerkingsopportuniteiten – opnieuw op de helling komen te staan. Vanuit een economisch
perspectief hebben diezelfde zorg- en welzijnsinstanties opnieuw meer de neiging om alle zorg – en dus
ook ouderenzorg – zelf (in eigen huis) te organiseren. Tegelijk blijkt dat elkaar kennen, vinden en samen
vormgeven aan een gedeelde verantwoordelijkheid wel een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor
de levenskwaliteit van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Een voorwaarde is dat
samenwerking dan geen puur organisatorische oefening en eindpunt is, maar een vertrekpunt kan
vormen van een gezamenlijke zoektocht. Daarbij mag ook het informele netwerk niet vergeten worden
als een cruciale partner die evenzeer nood heeft aan informatie, een luisterend oor en de ervaring
betrokken te worden bij de zorg voor een naaste.
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BESLUIT (EN VERVOLG…)
In dit boek bespraken we resultaten en bevindingen van het door HOGENT gefinancierde projectmatig
wetenschappelijk onderzoek dat zich focust op ouder wordende mensen met een verstandelijke
beperking.
De mondiale vergrijzingsgolf, waarbij de mediane leeftijd toeneemt, zet zich ook door bij deze doelgroep
en hun levensverwachting stijgt. Dit maakt de zorg en ondersteuning des te uitdagender. Tegelijkertijd
wordt het zorglandschap blootgesteld aan continue veranderingen en nemen uit het economisch
gedachtengoed overgekomen termen als efficiëntie, doelmatigheid, key-performance indicatoren, audits,
accreditatie,... een steeds prominentere rol op binnen de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Uiteraard zijn
deze te legitimeren. De overheid spendeert heel wat geld en middelen in de zorgverlening en vraagt
hiervoor een bewijs van return. Een tweede evolutie kunnen we omschrijven als de veranderende rollen
bij de zorgvragers zelf en de bewustwording hieromtrent, waarbij het klassieke beeld van de zorgvrager
die gedwee alles ondergaat meer plaats maakt voor een meer actieve, participerende zorgvrager.
Zelfbeschikking en zorg op maat zijn hier aan de orde en dit binnen een holistisch referentiekader en met
de nadruk op interdisciplinaire samenwerking. Het is binnen dit kader dat de zorg voor ouder wordende
individuen met een verstandelijke beperking zich afspeelt en het schetst meteen ook de contouren
waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt.
Het hierboven geformuleerde economisch georiënteerde paradigma lijkt schijnbaar in concurrentie
gebracht te worden met het rolmodelparadigma. Dit laatste vindt zijn oorsprong terug in diepe wortels
van wat zorgdragen en bij uitbreiding zorgverleners zo uniek maakt. Er wordt vertrokken vanuit een
eerlijke en oprechte interesse in het willen kennen van het individu als zorgvrager en van zijn omgeving.
Daarnaast gaat het ook en vooral over het willen begrijpen en accepteren van in het verleden gemaakte
keuzes en huidige en toekomstige beslissingen. Zorg is er vooral op gericht een klimaat te scheppen
waarbij maximaal aan de behoeften en noden van de zorgvrager voldaan wordt, zonder dat dit de
persoonlijke ontwikkeling in het gedrang brengt. Dit alles vindt plaats binnen een kader van beneficiëntie,
waarbij het goeddoen voor de zorgvrager en zijn omgeving op de eerste plaats staat. De zorgvrager (en
zijn omgeving) spelen duidelijk de hoofdrol in het zorgproces en niet de professionele zorgverleners.
Natuurlijk zal de professionele zorgverstrekker op een zekere objectiviteit moeten kunnen terugvallen bij
het beoordelen van de zorgsituatie. Hiermee wordt deels de link gelegd naar de ‘meten-is-wetenbenadering’, maar het behoud en bevorderen van de levenskwaliteit moet ten allen tijde prioritair zijn.
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Wanneer we binnen dit kader naar de resultaten van ons onderzoek kijken, kunnen we ons al meteen de
vraag stellen of we andere resultaten zouden bekomen hebben indien we ons niet exclusief zouden
gefocust hebben op ouderen met een verstandelijke beperking. Het antwoord is duidelijk: naar alle
waarschijnlijkheid niet. De discussies over zorg en ondersteuning voor ouderen met een beperking liggen
in lijn met deze die handelen over ouderen of zorgvragers in het algemeen. Hoe je het ook draait of keert,
een zorgvrager kan niet gereduceerd worden tot een bepaalde pathologie, een DSM-5 classificatie‡ of
samengevat worden in een aantal kerncijfers. De zorgvrager is een mens die aandacht verdient als
holistisch individu met inbegrip van zijn individueel levensverhaal. Onze resultaten werpen echter een
ander beeld op. Als het gaat over de woonplaats bijvoorbeeld, stellen we op basis van de interviews en
de trajecten vast dat de discussie over de juiste persoon op de juiste plaats vaak net gevoed wordt door
objectieve gegevens en dit al dan niet in combinatie met stereotype denkbeelden. Zo zien sommige
zorgverstrekkers gemengde afdelingen van ouderen met een verstandelijke beperking en mensen met
dementie als de oplossing, terwijl bij anderen de voorkeur uitgaat naar gescheiden afdelingen. We hebben
in ons onderzoek niet onderzocht welke van beide situaties het beste is en moeten het antwoord op deze
vraag schuldig blijven. Maar dit is niet de kern van de zaak. Belangrijker is dat de vraag gesteld wordt
“Wat wil de zorgvrager, wat is voor hem of haar een plaats om te bestaan?” In functie daarvan kunnen
samen keuzes gemaakt worden die later geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd kunnen of moeten
worden. Het spreekt voor zich dat de voorkeur slechts duidelijk kan worden, en dit geldt zeker voor
ouderen met een verstandelijke beperking, wanneer het levensverhaal goed gekend is. Het was voor ons
niet altijd even eenvoudig om het levensverhaal van de ouderen met een verstandelijke beperking in kaart
te kunnen brengen. Ondanks de diffuus verspreide informatie over verschillende documenten heen
slaagden we, door intensief gebruik te maken van informanten (familie, kennissen, professionals) toch
in ons opzet. Uiteraard was er binnen dit onderzoek ruimte om dit te doen, en zijn daar op de werkvloer
minder tijd of middelen voor. Maar het feit dat we als onderzoekers zoveel moeite hadden om het verhaal
in kaart te brengen, wijst op het beperkte belang dat er, van beleidswege uit, aan gegeven wordt.
Daarnaast moet één en ander genuanceerd worden. Want hoewel het ‘leer-mij-kennen-principe’ voor alle
zorgvragers van belang is, moeten deze zelf in eer en geweten kunnen beslissen hoe ver dit kennen mag
gaan. Het leren kennen is echter van bijzonder belang bij ouderen met een verstandelijke beperking. Of
zoals een moeder ons nog onlangs toefluisterde over haar zoon: “Je moet hem kennen, je moet weten
wat hij meegemaakt heeft en je moet weten wat werkt en wat niet zal werken. Het is misschien hard om
te zeggen, maar je moet zijn gebruiksaanwijzing lezen en kennen, en dan pas kan je geïndividualiseerde
zorg bieden.” Dit kennen vraagt echter tijd, maar biedt voordelen. Het kan vermijden dat zorgvragers met

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is een overzichtswerk met internationale
afspraken over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe)
wetenschappelijke inzichten.
‡
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een historiek van informele zorg en ondersteuning hiervoor financieel afgestraft worden in hun
persoonlijk budget. Bovendien biedt het kennen van de zorgvrager mogelijkheden om flexibeler om te
gaan met de randvoorwaarden om al dan niet zorg te kunnen ontvangen of het aanbieden van zinvolle
taken. Het is toch schrijnend om vast te stellen dat een zinvolle dagbesteding voor een ouder individu
met een verstandelijke beperking aangeboden of afgeschaft wordt op basis van criteria die eerder een
economische aard (return, efficiëntie) hebben dan dat ze gebaseerd zijn op de persoonlijke voorkeur van
het individu. Het is ook vreemd dat men zich moet conformeren naar het dagbestedingsaanbod en dat
het aanbod zich niet aanpast aan de werkelijke vraag, wat ons meteen brengt bij de kern van onze
resultaten. Het garanderen van kwaliteit van leven vraagt dat ingezet wordt op zelfbeschikking en inclusie.
Met zelfbeschikking bedoelen we de echte vorm, dus niet deze op papier, waarbij met de zorgvrager in
dialoog gegaan wordt en de keuzes in samenspraak gemaakt worden. Het spreekt voor zich dat de
keuzemogelijkheden in alle openheid moeten aangeboden worden – los van welke stereotyperende
preselectie – en binnen de mogelijkheden van de zorgvrager. Inclusie verwijst naar de Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens van 1948, waarbij gesteld wordt dat personen met een
beperking dezelfde rechten moeten kunnen genieten als alle andere burgers. Hoewel inclusie niet meer
weg te denken is uit beleidsteksten, bedoelen we hier opnieuw echte inclusie. Deze gaat verder dan het
fysiek opnemen van personen met een beperking in instellingen en het dan openstellen van de instelling
als venster op de buurt. Echte inclusie is het proces waarbij de leefwereld van personen met een
beperking voortdurend wordt verkend en het bestaande (zorg- en ondersteunings-)aanbod wordt
herdacht (én opengebroken) opdat elkeen, in verbinding met elkaar en met de brede samenleving, een
kwaliteitsvol leven kan leiden dat optimale ontplooiingsmogelijkheden biedt. Enkel op deze manier kan
zorg op maat gegarandeerd worden, wordt holistisch gewerkt en bijgedragen aan kwaliteit van leven. De
zoektocht naar ‘hoe bij te dragen aan een kwaliteitsvol leven voor oudere personen met een verstandelijke
beperking’ wordt dus niet langer gekleurd door het aanbod, door organisatorische of andere
bekommernissen, noch is ze gebonden aan één fysieke plaats of één ideale setting. Leven op een
kwaliteitsvolle en zinvolle manier kan, zo leerden we uit ons onderzoek, in verschillende contexten
mogelijk worden gemaakt en zal van situatie tot situatie een andere invulling vergen. Het vraagt vooral
ook dat alle betrokkenen hun blik openen, dat de perspectieven en contexten van oudere mensen met
een verstandelijke beperking als medeburgers verkend en serieus genomen worden en dat we ons
openstellen voor het feit dat wat vanuit onze eigen invalshoek (al dan niet) ‘mogelijk’ of ‘wenselijk’ leek
ook andere dimensies kan hebben.
De opdracht om afstand te nemen van het eigen perspectief en andere perspectieven te verkennen, is
niet eenvoudig. De maatschappelijke en organisatorische context waarin deze opdracht wordt uitgevoerd
evenmin. Gedurende dit onderzoek zijn we heel wat gedreven en dynamische professionals
tegengekomen die, ondanks de moeilijke context, toch met kleine initiatieven een substantiële bijdrage
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leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen met een verstandelijke beperking. Zelf
willen we ons steentje bijdragen door op basis van onze onderzoeksbevindingen professionals aan de
hand van reflectieoefeningen en inspiratiedocumenten aan te moedigen en uit te dagen om kritisch stil
te blijven staan bij de eigen ondersteuningspraktijk en daarbij voortdurend van perspectief – en misschien
ook eens van richting – te wisselen.

88

