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Voorwoord

Misschien ook om zichzelf te beschermen praten beleidsfunctionarissen in de
gehandicapten- en gezondheidszorg in grote lijnen en in zware bewoordingen:
wachtlijstenproblematiek, anti discriminatiewetgeving, wet voorzieningen ge-
handicapten, modernisering van PGB of AWBZ, functiegerichte integrale indi-
catiestelling, enz. enz. Gek genoeg hoor je daar niet over, wanneer je met
mensen met een handicap zelf praat. Hun noden en behoeften zijn concreter
en gemakkelijker te benoemen. Zowel op het terrein van zorg en welzijn, als
op het gebied van inkomen, arbeid, wonen, werk en recreëren.

In deze tijd, waarin wij -in ieder geval met de mond- belijden dat kwali-
teitszorg samenhangt met vraaggestuurde zorg, schuilen in grote lijnen en
zware bewoordingen echter toch weer het gevaar van aanbodgericht denken
en werken.

Het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de gewenste psychoso-
ciale dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking en aan hun
directe leefomgeving is uitgegaan van de noden en behoeften van de mensen
zelf: wat is de extra belasting die zij ten gevolge van de handicap of chroni-
sche ziekte ondervinden, en waar kunnen zij aankloppen om de steun te vin-
den die zij willen zonder van het bekende kastje naar de muur te hoeven
‘shoppen’.

Via literatuuronderzoek, diepte-interviews en groepsbijeenkomsten zijn de
behoeften, knelpunten en de mogelijke oplossing in beeld gebracht. Het staat
nu op papier. Elke beleidsfunctionaris en iedere dienstverlener kan er kennis
van nemen. Iedereen kan voortaan de handen uit de mouwen steken.

Het programma Vernieuwing en Implementatie Gehandicaptenbeleid (VIG)
van de stichting Dienstverleners Gehandicapten heeft bij zijn verzoek aan het
Verwey-Jonker Instituut om dit onderzoek te verrichten steeds voor ogen ge-
had om met de resultaten van het onderzoek onder de aanbieders van psy-
chosociale steun aan de slag te gaan. Daarbij stond een bereikbare, toegan-
kelijke en beschikbare steun voor ogen. Nu het programma VIG ultimo 2001 is
opgeheven, hoop ik van harte dat andere actoren in het veld deze vaandel
verder dragen, in nauw overleg met de belangenorganisaties van mensen met
een beperking of chronische ziekte.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek

Mensen met een lichamelijke beperking en de mensen die tot hun leefsysteem
behoren kunnen ten gevolge van die beperking extra belast worden op psy-
chisch en sociaal gebied. Die belasting kan voor hen zo zwaar worden dat de-
ze een negatieve invloed heeft op hun welbevinden en op hun mogelijkheden
om maatschappelijk te participeren.

Met hun vraag naar materiële hulp en dienstverlening kunnen zij terecht bij
een veelheid van voorzieningen. Hun behoefte aan hulp en voorzieningen
strekt zich vaak uit over meerdere gebieden, waardoor zij te maken krijgt met
verscheidene instanties, zoals gezondheidszorg, thuiszorg, arbeidsbureau, uit-
keringsorgaan, gemeentelijke dienst voor uitvoering van de WVG etc. Voor de
potentiële gebruikers is het niet eenvoudig hun weg te vinden in de veelheid
aan instanties, elk met hun eigen toelatingscriteria, procedures en voorschrif-
ten.

De psychosociale belasting is veel moeilijker concreet aan te wijzen en daar-
door minder ‘grijpbaar’. Uit contacten en egodocumenten komen signalen naar
voren, zoals “Ik voel me onzeker” (Ik zit boordevol vragen. Wat kan ik doen?
Waar moet ik naar toe?), “er ligt een continue druk op me” (Ik moet alles zelf
regelen. Het tillen en sjouwen wordt me te zwaar. Ik ben het vechten met in-
stanties zo beu), “ik word van het kastje naar de muur gestuurd” (Er zijn zoveel
loketten en zoveel instanties; ik zie door de bomen het bos niet meer).

Vanuit de patiëntenverenigingen en vanuit de hulpverlening zijn deze sig-
nalen vertaald in vragen naar een betere voorlichting (over bijvoorbeeld de ge-
volgen van een handicap, de behandelingsmogelijkheden, opvangmogelijkhe-
den, het bestaande dienstenaanbod) en naar begeleiding en ondersteuning
(praktische hulp in huishouden en verzorging, psychisch-emotionele onder-
steuning, zorgcoördinatie / case management).

In de professionele dienstverlening ontbreekt het aan een integrale benadering
van de problematiek. Elke dienstverlener (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk
werk etc.) wil wel wat doen, maar samenwerkingsprotocollen ontbreken en
geen dienstverlener biedt een integraal, een totaalpakket aan. En daarmee is
voor de mens die een lichamelijke beperking heeft de cirkel weer rond: Ik sta
er alleen voor en word van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt niet
naar mij geluisterd, etc. Het is denkbaar dat het algemeen maatschappelijk
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werk de gewenste integrale functie op zich zou nemen door het aanstellen van
case managers of consulenten Sinds kort bestaat er een dergelijke functie bij
de Sociaal Pedagogische Diensten: de consulenten LG die specifiek voor
mensen met een lichamelijke functiebeperking werken.

De stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG) heeft tot doel de kwaliteit
van producten en diensten voor mensen met een lichamelijke functiebeperking
te verbeteren en vervolgens in stand te houden. Om inzicht te krijgen in de
noodzaak een aanbod van integrale psychosociale steun te ontwikkelen, heeft
de sDG aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een onderzoek te verrichten
naar de psychosociale situatie van mensen met lichamelijke functiebeperkin-
gen. Het vormt onderdeel van het VIG-programma (Vernieuwing en Imple-
mentatie Gehandicaptenbeleid). Doel van het onderzoek is de problematiek
nauwkeurig in kaart te brengen en na te gaan welk hulpaanbod er op dit ge-
bied nodig is.

1.2 Vraagstelling van het onderzoek

Het onderzoek was gericht op de volgende vragen:
• In hoeverre worden mensen tengevolge van het hebben van een lichame-

lijke functiebeperking of chronische ziekte extra belast op psychisch en
sociaal gebied?

• Wat is de aard en omvang van die belasting bij de verschillende beperkin-
gen en ziekten?

• Hoe gaan de betreffende personen daarmee om (coping)?
• Welke vormen van steun en dienstverlening bestaan er voor hen op dit

gebied?
• In hoeverre voorziet de beschikbare steun en dienstverlening in de be-

staande behoeften?
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1.3 Opzet van het onderzoek

Het project bestond uit drie deelonderzoeken: een deskresearch over psycho-
sociale problematiek bij mensen met een lichamelijke functiebeperking of
chronische ziekte, een inventarisatie van het bestaande dienstenaanbod op dit
gebied, en een peiling van de visie op het gewenste aanbod.

In het eerste deelproject werd nagegaan wat er over de problematiek reeds
bekend is uit eerder onderzoek. Daartoe is relevante Nederlandse en buiten-
landse onderzoeksliteratuur bijeengebracht en geanalyseerd. Er is gezocht
naar onderzoek over de kwaliteit van leven, psychosociale problemen en be-
hoefte aan steun bij personen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte en naar onderzoek over de dienstverlening op dit terrein. Deze zoek-
tocht leverde ca. 70 publicaties op die in de studie werden betrokken.

In het tweede deelproject is nagegaan hoe het dienstenaanbod in Nederland
eruit ziet. Dit deel bestond uit een inventarisatie van de beschikbare hulp- en
dienstverlening voor de verschillende categorieën mensen met een lichamelij-
ke beperking of chronische ziekte.

De uitkomsten van deze beide eerste fasen vormden de input voor het derde
deelproject. In dit deel zijn interviews gehouden met een aantal vertegenwoor-
digers van organisaties van mensen met een lichamelijke beperking of chroni-
sche ziekte. De belangrijkste vraag in deze interviews was in hoeverre het be-
schikbare hulpaanbod voorziet in de behoeften aan psychosociale steun bij
hun achterban. Ook hun visie op een integraal aanbod kwam in deze vraagge-
sprekken aan de orde. Het project werd afgesloten met een discussiebijeen-
komst. Naast de eerder ondervraagde personen werd daaraan deelgenomen
door enkele personen vanuit de sDG en vanuit het genoemde consulentschap
LG bij de SPD.

In november 2001 is het symposium “Psychosociale hulpverlening in de eer-
stelijn aan mensen met een langdurige functiebeperking” gehouden. De re-
sultaten van het onderzoek zijn daar gepresenteerd. De discussie hierover en
de bijdragen van de andere sprekers op het symposium komen in dit rapport
eveneens aan de orde.

Nadere informatie over de opzet van de deelprojecten is te vinden in de inlei-
dende paragrafen van de volgende hoofdstukken.
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1.4 Setting en begeleiding van het project

Het onderzoek vond plaats binnen het programma "Vernieuwing en Imple-
mentatie Gehandicaptenbeleid" (VIG) dat bij de sDG in uitvoering is. Dit pro-
gramma heeft tot doel dienstverlenende organisaties zodanig te ondersteunen
dat hun diensten beter aansluiten op de vraag van mensen met functiebeper-
kingen. Psychosociale steun voor mensen met een functiebeperking is één
van de thema's binnen het programma. In dat kader stelde de sDG financie-
ring voor het onderzoek beschikbaar.

Vanuit de sDG hebben Ineke Bergman en Ton van Dillen het onderzoek be-
geleid. Ze hebben het project voorbereid, advies gegeven tijdens de uitvoe-
ring, en commentaar geleverd op de tussentijdse rapportages en op dit eind-
rapport.

De uitvoering was in handen van Klaas Gorter. De inventarisatie van gegevens
over de aanwezige dienstverlening is verricht door Gonnie Weijers.

1.5 Opbouw van het rapport

Allereerst komen de uitkomsten van de deskresearch aan de orde in hoofdstuk
2. Resultaten van verricht onderzoek en de aanbevelingen die eruit voortkwa-
men worden daar besproken. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de beschik-
bare dienstverlening. De gegevens daarover zijn gesystematiseerd in een
schema weergegeven. Vervolgens worden de uitkomsten van de interviews
gepresenteerd. Hoofdstuk 4 beschrijft de visie van de ondervraagde personen
op vraag en aanbod van de dienstverlening. Hun visie op de functie van de
consulenten voor lichamelijk gehandicapten wordt behandeld in hoofdstuk 5.
Opbrengsten van het symposium over psychosociale hulpverlening, dat na af-
loop van het onderzoek werd gehouden, komen in hoofdstuk 6 ter sprake.
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2 Gegevens uit onderzoek naar de psychosociale
leefsituatie en benodigde steun

2.1 Opzet van de desk research

Over de psychosociale problematiek bij mensen met een chronische ziekte is
betrekkelijk veel onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan zijn bijeenge-
bracht in een literatuurstudie van De Ridder (1994). Die vormde de basis voor
de nota "Advies psychosociale zorg voor chronisch zieken" die de voormalige
Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) in 1995 uitbracht. De psycho-
sociale situatie van mensen met lichamelijke functiebeperkingen werd veel
minder onderzocht. We hebben de desk research primair daar op gericht.

De research werd begin 2000 als volgt uitgevoerd. We hebben het zoeken
naar relevante literatuur afgestemd op hetgeen al eerder aan gegevens uit de
literatuur werk bijeengebracht werd. Met name betreft dat de bovengenoemde
literatuurstudie voor de NCCZ. Om dubbel werk te vermijden en (redelijk) re-
cent werk te bespreken hebben wij literatuur verzameld die vanaf 1995 is ver-
schenen.

Met een reeks relevante trefwoorden hebben we verscheidene geautomati-
seerde documentatiebestanden doorzocht. Die search leverde in eerste in-
stantie meerdere honderden titels op. Dergelijke zoekacties met behulp van
trefwoorden resulteren onvermijdelijk in een hoeveelheid "ruis", dat wil zeggen
titels die bij nadere inspectie niet relevant blijken te zijn. Na handmatige selec-
tie (het bekijken van titels en beschrijvingen van de inhoud) bleven ca. 70 pu-
blicaties over. Die hebben we bij bibliotheken en documentatiecentra opge-
vraagd, en na binnenkomst bestudeerd. Van elk hebben we een beknopte
samenvatting en aantekeningen gemaakt. Die zijn vervolgens aan een analyse
onderworpen.

2.2 Enkele algemene karakteristieken van het onderzoek

Het meeste onderzoek heeft betrekking op de gehandicapte personen zelf.
Het betreft personen met uiteenlopende lichamelijke en zintuiglijke beperkin-
gen en in allerlei leeftijdsgroepen, van kleuters tot ouderen. Daarnaast is er
onderzoek verricht naar de situatie van mantelzorgers, zoals partners van ge-
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handicapte personen en ouders van gehandicapte kinderen. Een enkel onder-
zoek ging over kinderen van gehandicapte ouders.

Het centrale thema in veel van de studies is vraag in hoeverre het hebben van
een lichamelijke functiebeperking psychosociale problemen meebrengt, dan
wel de kwaliteit van leven aantast. Voor het overige lopen de onderzoeken
nogal uiteen. In de beschikbare literatuur waren vier categorieën te onder-
scheiden. Ze worden hieronder benoemd en toegelicht.

2.2.1 Meting van de psychosociale situatie

Het meeste onderzoek was gericht op beschrijving van de psychosociale situ-
atie waarin de betreffende doelgroep zich bevindt. De leidende vraag in dit on-
derzoek is in hoeverre het hebben van een chronische ziekte of lichamelijke
beperking de kwaliteit van leven aantast dan wel psychosociale problemen
met zich meebrengt. Wat betreft hun opzet zijn deze onderzoekingen in grote
lijnen identiek. De psychosociale situatie van de betrokken personen werd be-
paald met behulp gestandaardiseerde vragenlijsten. De onderzochten kregen
bepaalde schalen voorgelegd, waarmee aspecten van (on)welbevinden of
psychological distress werden gemeten, zoals depressieve symptomen, zelf-
waardering, en tevredenheid met het leven. Die resulteerden in scores voor de
mate van (on)welbevinden. Soms werd naast de gehandicapte personen een
aantal niet-gehandicapte personen in het onderzoek betrokken, een controle-
groep waarmee de scores konden worden vergeleken. En vrijwel steeds werd
de samenhang tussen de scores en kenmerken van de betreffende personen
bepaald, zoals leeftijd, geslacht, aard en graad van beperking en persoonlijk-
heidskenmerken. Deze kwantitatieve aanpak maakt grootschalig onderzoek
mogelijk. Zo strekte het onderzoek van Wallsten et al. (1999) zich uit over ruim
4000 personen.

Een voorbeeld uit Nederland is het onderzoek van De Graaf en Bijl (1998,
1999) bij ruim 500 dove en ernstig slechthorende personen. Zij kregen een
vragenlijst voorgelegd die gestandaardiseerde schalen bevatte voor de meting
van psychisch (on)welbevinden, zoals depressie, angst, zelfwaardering en ac-
ceptatie van het gehoorverlies. Uit vergelijking met scores uit een algemene
bevolkingssteekproef bleek dat psychosociale problematiek bij doven en
slechthorenden relatief veel voorkomt, vooral bij vrouwen en bij postlinguaal
doven.
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2.2.2 Onderzoek naar beleving en aanpassingsprocessen

Een nadeel van het onderzoek met gestandaardiseerde meetinstrumenten is
dat het niet veel verder gaat dan betrekkelijk globale indicatoren, die nog geen
inzicht geven in de wijze waarop de betreffende mensen hun omstandigheden
beleven en zich aanpassen aan de situatie. In verscheidene studies werden
diepte-interviews met gehandicapte personen gehouden, die op indringende
wijze duidelijk maken hoe zij hun leven met de lichamelijke beperkingen erva-
ren en er mee omgaan. De studies beschrijven wat de betreffende personen
na het optreden van de ziekte of handicap hebben doorgemaakt, hoe ze hier
mee om zijn gegaan, wat er in hun leven is veranderd, en waarom ze dit posi-
tief of negatief waarderen. Omdat dit type onderzoek zeer arbeidsintensief is,
bestaat de onderzochte groep meestal uit een klein aantal personen.

Een voorbeeld is het onderzoek van Albrecht en Devlieger (1999) onder ruim
150 personen met een ernstige lichamelijke beperking of chronische ziekte in
Chicago. Met hen werd een open interview gehouden, waarin zij de kwaliteit
van hun leven beschreven, en aangaven welke factoren en omstandigheden
hebben bijgedragen aan (on)tevredenheid over de kwaliteit van hun bestaan.
Uit de interviews kwam onder meer naar voren dat degenen die een hoge
kwaliteit van leven rapporteerden een proces van psychologische groei had-
den doorgemaakt, die uitmondde in een evenwichtige kijk op het vervullen van
maatschappelijke rollen en standaarden voor succes en in het herontdekken
van geestelijke waarden. Verder is de sociale en fysieke omgeving van in-
vloed, zoals de aanwezigheid van sociale steun, technische hulpmiddelen en
toegankelijkheid.

In enkele studies werden de gestandaardiseerde en de open aanpak gecom-
bineerd toegepast. Dat betreft bijvoorbeeld het onderzoek van Viemerö en
Krause (1998) onder 45 personen met een ernstige lichamelijke beperking
(meesten rolstoelgebruiker) in Finland en Zweden. Het kwantitatieve deel van
dit onderzoek omvatte gestandaardiseerde schalen voor het meten van onder
meer depressie en angst. Het kwalitatieve deel bestond uit een uitgebreid in-
terview, waarin de onderzochte personen vertelden hoe zij met hun beperkin-
gen omgaan, en ingingen op hun deelname aan het maatschappelijk leven en
op positieve en negatieve aspecten van hun leven. De uitkomsten geven een
beeld van zowel de personen met een hoge als een lage kwaliteit van leven.
De eersten weten de veranderingen in hun leven betekenis te geven, hebben
hobby’s nemen deel aan maatschappelijke activiteiten (betaald werk, vrijwilli-
gerswerk of studie), en sluiten zich aan bij gehandicaptenverenigingen. De
laatsten zijn meer gefixeerd op hun ziekte of handicap, koesteren wrok, scha-
men zich voor hun situatie, en isoleren zich.
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2.2.3 Beschrijving of evaluatie van psychosociale dienstverlening

Een aantal onderzoekspublicaties gaat over bepaalde vormen van psychoso-
ciale dienstverlening voor mensen met een functiebeperking of voor mensen
uit hun omgeving.

Zo beschrijven Mengel et al. (1996) onder de titel "What will happen to my
child when I'm gone?" de opzet van een support and education group voor ou-
dere zorgverleners. Die omvatte een reeks bijeenkomsten, waarin voorlichting
wordt gegeven over processen van chronische aandoeningen en beperkingen
en over de beschikbare dienstverlening.

Brown et al. (1995) beschrijven de aanpak bij een groepsinterventie voor ou-
ders met een kind met cystic fibrosis, en schetsten daarbij de rol van het
maatschappelijk werk bij psychosociale interventie. Die bestaat uit een verbin-
ding leggen tussen de behoeften van kind en gezin en beschikbare dienstver-
lening, en uit counseling.

Lottman et al. (1999) evalueerden een psychosociale zorginterventie voor
chronisch zieken en gehandicapten die in een Utrechtse wijk plaats vond. De-
ze bestond uit een cursus van twaalf bijeenkomsten, bedoeld om het omgaan
met de ziekte of handicap te verbeteren. Hierin kwamen aan de orde: relaxa-
tie, lichaamsoefeningen, probleemoplossende vaardigheden, omgaan met
emoties, vragen om sociale steun, omgaan met sociale steun, en informatie
over welzijns- en zorgvoorzieningen.

2.2.4 Beschouwing over gewenste psychosociale dienstverlening

De laatste categorie bestaat uit publicaties waarin de gewenste psychosociale
hulp wordt geschetst, niet gebaseerd op onderzoek maar op therapeutische
ervaring.

Zo geeft Zaborowski (1997) een uiteenzetting over interventie bij slechtzienden
en blinden. Volgens haar bestaat ook bij veel therapeuten de misvatting dat
blindheid tragedie, depressie en identiteitsverandering betekent. De taak van
de therapeut is de cliënt te assisteren bij een functionele adaptatie, waarin
nieuwe vaardigheden worden geleerd en de zelfwaardering wordt verhoogd.
Miller (1995) neemt de opgaven en problemen in de ontwikkeling van chro-
nisch zieke en gehandicapte kinderen in beschouwing, en bespreekt de be-
geleidende rol die eerstelijnshulpverlening hierbij kan vervullen. Hij stelt een
integrale behandeling voor, die gericht is op vier domeinen: het gezin, de
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school, de leeftijdsgenoten, en ontwikkelingskwesties. Deze komt in paragraaf
2.6 nader aan de orde.

2.3 Psychosociale situatie en problemen

2.3.1 Theoretisch perspectief

Voor de psychosociale situatie van chronisch zieken is een theoretisch per-
spectief ontwikkeld, dat bekend staat als het 'model van stress en coping'. Ook
in het onderzoek over gehandicapten is dit model een veel gehanteerd uit-
gangspunt. Volgens die benadering kunnen chronische aandoeningen tal van
situaties meebrengen die stress geven, zoals pijn, onzekerheid, medische in-
grepen, bij te stellen toekomstplannen, verlies van arbeid, en moeite om voor
zichzelf te zorgen. Zij stellen de betrokken personen voor adaptieve opgaven.
Hoe de persoon daarmee omgaat wordt aangeduid met de term coping. De
personen kunnen verschillende copingstrategieën hanteren, zoals in je schulp
kruipen (passive avoidant coping) en actief op zoek gaan naar oplossingen
(active approach coping). Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet kiezen voor
één copingstrategie, maar verschillende aanwenden. Sommige strategieën zijn
probleemgericht, andere emotiegericht.

2.3.2 De onderzoeksuitkomsten in vogelvlucht

Over het geheel genomen weerspreken de uitkomsten van zowel het kwantita-
tieve als kwalitatieve onderzoek het gangbare beeld, waarin gehandicapten en
chronisch zieken worden opgevat als slachtoffers van een onvermijdelijk
noodlot dat zij nooit goed te boven zullen komen. Uit al de studies blijkt dat
een chronische ziekte of beperking lang niet altijd de kwaliteit van leven aan-
tast. Zelfs onder degenen met ernstige invaliderende aandoeningen is tevre-
denheid over de kwaliteit van leven geen uitzondering. Deze bevinding komt
tot uitdrukking in verscheidene titels, zoals "the disability paradox: high quality
of life against all odds" (Albrecht en Devlieger, 1999) en "against all odds: po-
sitive life experiences of people with advanced amytrophic lateral sclerosis"
(Young en McNicoll, 1998).

Dit neemt echter niet weg dat de onderzochte personen met een lichamelijke
beperking of chronisch ziekte bij de meting van kwaliteit van leven gemiddeld
lager uitkomen dan de personen zonder beperkingen in de controlegroepen.
Een constante bevinding in het kwantitatieve onderzoek is dat zij gemiddeld
hoger scoren op schalen voor depressieve symptomen en andere maten voor
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psychological distress, en lager op maten voor kwaliteit van leven. Deze uit-
komst bevestigt het bovengenoemde theoretische model: het hebben van een
functiebeperking brengt extra stress mee, die het welzijn van de betrokken
personen kan aantasten. Tegelijkertijd echter laten de onderzoeksresultaten
zien dat het hebben van een lichamelijke beperking lang niet altijd samengaat
met ontevredenheid over het leven: een aanzienlijk deel van de onderzochte
gehandicapte personen toonde zich tevreden met zijn of haar bestaan. Deze
bevinding spoort met de begrippen coping en adaptieve opgaven uit het theo-
retische model, die verwijzen naar uitdagingen en mogelijkheden tot het om-
gaan met de stress. In een aantal studies is nagegaan waarin mensen die al
dan niet tevreden zijn met hun leven zich van elkaar onderscheiden. De facto-
ren die in positieve of negatieve zin bijdragen zijn in het onderstaande schema
met trefwoorden aangeduid.
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Dimensie Positief Negatief
Kenmerken van de aan-
doening / beperking

Onvoorspelbaar verloop

Pijn
Ernst (in sommig onderzoek wel,
in ander geen invloed gevonden)

Houding tegenover de
aandoening/beperking

Aanvaarden Ontkennen

Controle Schaamte
Relativeren Wrok
Zich voorzien van benodigde hulp Voortdurende vergelijking met si-

tuatie voor het ontstaan van de
beperking

Vinden en waarderen van (nieu-
we) rollen en activiteiten

Levenshouding Optimisme Fatalisme
Positief denken Afhankelijkheid
Benadrukken van competenties
boven belemmeringen

Hulpeloosheid

Positieve waardering van veran-
deringen
Herontdekken van geestelijke
waarden

Sociale contacten Sociale vaardigheden Isolatie; vermijden van sociaal
contact

Sociale steun Praktische en emotionele steun Slechte relatie met steungever
Wederkerigheid in de relatie (ont-
vangen en geven)

Overbescherming

Positieve waardering van het so-
ciale netwerk

Financiële situatie Geldgebrek
Omgeving Fysieke toegankelijkheid

Acceptatie door de omgeving Stigmatisering
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2.3.3 De situatie van gezinnen

In veel onderzoek kwam naar voren dat steun vanuit hun gezin, familie en
vriendenkring voor de mensen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte heel veel betekent en bijdraagt aan hun welbevinden. Aan de andere
kant is er op gewezen dat sociale relaties niet noodzakelijk steungevend zijn.
Het sociale netwerk kan zelfs een extra bron van stress inhouden, bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van slechte relaties of overbescherming. Bij sociale
steun is onderscheid te maken in praktische verzorgende hulp (in Nederland
vaak aangeduid met de term mantelzorg) en psychische steun.

Er bestaan twee verklaringen voor de invloed van sociale steun op het welbe-
vinden van chronisch zieken en het optreden van ziekte. De eerste gaat uit
van een rechtstreekse invloed: goed functionerende netwerken dragen bij aan
preventie en welbevinden, en slecht functionerende netwerken bevorderen het
ontstaan van ziekten. Volgens de tweede verklaring vormt sociale steun een
buffer tussen factoren die de gezondheid bedreigen (zoals stress) en het feite-
lijk optreden van ziekte.

In de literatuur wordt meestal gesproken van sociale steun binnen het netwerk,
maar netwerken kunnen ook een negatieve invloed uitoefenen op de kwaliteit
van leven van chronisch zieken. Zo roept het ontvangen van steun soms ge-
voelens van afhankelijkheid en hulpeloosheid op, en wordt hulp bij hoogst per-
soonlijke activiteiten als toilethandelingen en aan- en uitkleden als indringing
en daardoor als benauwend ervaren, ondanks de goede bedoelingen die de
hulpgever ermee heeft. Een andere factor van ongenoegen is dat de hulpont-
vanger vaak geen wederdiensten kan bewijzen. Het verlies aan onafhankelijk-
heid en het gebrek aan wederkerigheid kan resulteren in gespannen verhou-
dingen. Niettemin wijst, zoals vermeld, het overgrote deel van het onderzoek
op positieve invloeden van sociale steun en op waardering ervoor bij de ont-
vangers.

De mogelijke (over)belasting bij steungevers en de invloed op andere leden
binnen het netwerk kwam in verscheidene onderzoeken aan de orde. Bij ge-
zinnen met lichamelijk gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en chronisch
zieke kinderen zijn vergelijkbare stressoren en zorgen geconstateerd. De pro-
blemen betreffen onder meer zorg over de toekomst van het kind, financiële
moeilijkheden, moeite met het vinden van geschikte diensten, invloed op de
andere kinderen, zwaarte van de verzorgende taken, onafgebroken zorg, en te
weinig tijd voor zichzelf en de partner overhouden. De ervaren belasting hangt
onder meer af van de emotionele steun die vrienden en bekenden geven, de
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kwaliteit van de relatie met de zorgontvanger, en de ontvangen steun en in-
formatie van hulpverleners.

2.3.4 Weinig aanbevelingen voor interventie

Het geregistreerde onderzoek was vooral gericht op beschrijving en verklaring
van de psychosociale situatie van de betrokken gehandicapte personen en
hun netwerken. De publicaties bevatten betrekkelijk weinig aanbevelingen
voor de dienstverlening op dit terrein. En voor zover er implicaties voor de
dienstverlening worden genoemd, zijn die meest in globale termen geformu-
leerd. Bij het bestuderen van de literatuur hebben we speciaal aandacht ge-
schonken aan de vermelde aanbevelingen voor interventie, omdat het ge-
wenste dienstenaanbod de centrale kwestie in de onderhavige studie is. Zoals
gezegd, vonden we naast de onderzoekspublicaties enkele artikelen waarin de
dienstverlening op dit terrein onder de loep werd genomen, doch niet vanuit
onderzoeksgegevens, maar vanuit klinische ervaring. Ook die zijn hier ver-
werkt. De nu volgende paragrafen geven een overzicht van de aanbevelingen
die we in de literatuur hebben aangetroffen. De aanbevelingen voor interventie
die gericht zijn op de gehandicapte personen komen eerst aan de orde. Daar-
na volgen de aanbevelingen voor interventie bij hun sociale netwerk. Bij de
bespreking wordt steeds begonnen met een aanduiding van de onderzoeks-
groep waarop de aanbevelingen betrekking hebben.

2.4 Voorgestelde interventies gericht op gehandicapte personen

In de aanbevelingen uit de diverse onderzoeken zijn uiteenlopende vormen
van psychosociale steun voorgesteld. We hebben ze gerubriceerd in een zes-
tal categorieën, namelijk steun bij empowerment, steun bij aanpassing en co-
ping, steun bij emotionele adaptatie, steun bij versterking van sociale vaardig-
heden, steun bij het verkrijgen van benodigde voorzieningen of diensten, en
steun bij inpassing in de maatschappij. Hierbij is op te merken dat de onder-
scheiden categorieën niet strikt van elkaar zijn af te grenzen. Sommige lopen
min of meer in elkaar over. Bovendien sluiten ze elkaar allerminst uit. Zo kun-
nen meerdere vormen van steun gecombineerd in een interventieprogramma
worden aangeboden. Daarvan zijn in de literatuur verscheidene voorbeelden
te vinden.
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2.4.1 Steun bij "empowerment"

Veel van de aanbevelingen zijn gericht op steun die het de gehandicapte per-
sonen mogelijk moet maken op eigen kracht door te gaan. De steun moet er
toe bijdragen dat ze beschikken over de benodigde informatie, hun zelfwaar-
dering en zelfvertrouwen (her)vinden, (nieuwe) vaardigheden ontwikkelen, en
hun onafhankelijkheid behouden. Deze benadering wordt wel aangeduid met
de term empowerment. Er worden verschillende accenten gelegd.

Oliver (1995) deed onderzoek onder acht counselors die met lichamelijk ge-
handicapte mensen werken in het Verenigd Koninkrijk. Zij werden geïnter-
viewd over hun werkwijze. Oliver heeft bezwaren tegen het medico tragic mo-
del, waarin een lichamelijke beperking wordt opgevat als een persoonlijke tra-
gedie die medische interventie vereist, en tegen het grieving model, waarbij
het hebben van een beperking wordt opgevat als een verlies dat onvermijdelijk
tot crises en emotionele problemen leidt. Het werk over life transitions is een
beter uitgangspunt. Een transitie betekent een discontinuïteit in het leven van
een individu en vereist nieuwe gedragsresponsen.

Oliver houdt een pleidooi voor self empowerment. Zijn uitgangspunt dat
de moeilijkheden die gehandicapte mensen ondervinden niet veroorzaakt wor-
den door hun lichamelijke stoornissen, maar door het gebrek aan controle over
de fysieke en sociale omgeving. Counselors moeten zich richten op het terug-
geven van de controle aan hun cliënten en het hen zo mogelijk maken op ei-
gen kracht door te gaan. Door de inzet van praktische, emotionele en sociale
middelen kunnen ze de cliënten helpen in te zien dat veel van de moeilijkhe-
den die zij ondervinden geen individuele problemen zijn, dat het eerder gaat
om coping met de belemmeringen die de omgeving veroorzaakt dan om co-
ping met de lichamelijke beperkingen.

In reactie hierop, schetsen Mackelprang en Salsgiver (1996) uitgangspunten
voor het maatschappelijk werk ten behoeve mensen met beperkingen. De au-
teurs vinden dat de beweging Independent Living te ver gaat met hun stelling-
name dat problemen uitsluitend voortkomen uit de omgeving. Mensen be-
schikken niet altijd over de benodigde kennis en vaardigheden. Soms hebben
ze assistentie nodig om hun krachten te kunnen ontwikkelen. Het maatschap-
pelijk werk kan bijdragen aan hun empowerment door de rol van case mana-
ger te vervullen.

Zautra (1996) verrichtte een onderzoek in de VS bij 62 oudere personen met
functiebeperkingen als gevolg van reumatoïde artritis, gemiddelde leeftijd rond
de 70 jaar. In de aanbevelingen maakt hij onderscheid in efficacy interventions
en interpersonal interventions. Bij efficacy interventions gaat het om verster-
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king van de overtuiging gebeurtenissen te kunnen beïnvloeden (positive event
efficacy) en effectief te kunnen omgaan met chronische problemen (coping ef-
ficacy). Met andere woorden, in dit type interventie dient de nadruk te liggen
op ondersteuning bij het (her)vinden van het geloof in eigen kunnen. Positieve
interpersoonlijke interactie helpt bij het verminderen van stress of depressie bij
chronische ziekte, interpersoonlijke conflicten zijn een bron van extra stress.
De steun vanuit het persoonlijk netwerk van de chronisch zieke dient self reli-
ance te stimuleren, dat wil zeggen aanmoedigen eigen beslissingen te nemen
en afhankelijkheid te vermijden.

Yoshida (1997) hield diepte-interviews met twee groepen personen uit Ontario
(Canada): 35 mensen met een dwarslaesie (gemiddelde leeftijd 32 jaar) en 46
mensen met reumatoïde artritis (gemiddelde leeftijd 60 jaar). Centraal stond de
onzekerheid die wordt opgeroepen bij chronische aandoeningen. Uit de inter-
views kwamen vier typen onzekerheden naar voren: onzekerheid over de dia-
gnose (in het beginstadium), medische onzekerheid (wat de aandoening zal
inhouden), alledaagse symptomatische onzekerheid (bij mensen met dwars-
laesie over zelfverzorging en bij mensen met reuma over mogelijke aanvallen
die plannen in de ware sturen) en onzekerheid over de toekomst (mogelijke
toekomstige hulpbehoevendheid en daarvoor te zoeken oplossingen).

Conclusies met betrekking tot de gewenste psychosociale steun: vooral
voor revalidatiemedewerkers ziet de auteur een taak om de onzekerheid te
helpen verminderen. Die omvat informatie over de aandoening, het verloop er-
van, symptomen complicaties en behandeling (juiste timing van de voorlichting
van belang); leren de symptomen te "lezen"; nadruk leggen op self manage-
ment; benadrukken wat de persoon nog wel kan doen en helpen wegen te
vinden gewenste activiteiten te verrichten; cliënten aanmoedigen andere
adaptaties te bedenken en te testen.

Koplas e.a. (1999) komen tot soortgelijke aanbevelingen. In hun onderzoek
betrokken zijn 86 personen met de ziekte van Parkinson in North Carolina
(VS), gemiddelde leeftijd 71 jaar. De gemeten kwaliteit van leven bleek sterk
samen te hangen met mastery: de overtuiging met het eigen gedrag de uit-
komsten van situaties en levensgebeurtenissen te kunnen beïnvloeden. De
auteurs trekken hieruit de conclusie dat hulpverleners zich moeten richten op
manieren om de waargenomen controle van patiënten te optimaliseren.

Dunn (1996) deed onderzoek onder 138 leden van een golfvereniging in de
VS, allen met een been- of armamputatie, gemiddeld 52 jaar oud. Zij stelde
hun vragen over positive meaning (betekenis vinden in de ervaring - i.c. de
amputatie - door bepaalde positieve kanten te ontdekken), optimistische le-
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venshouding, en waargenomen controle (overtuiging dat men zelf positieve of
negatieve uitkomsten kan beïnvloeden).
Als implicaties voor de revalidatie noemt Dunn:
• in gesprekken met cliënten inhaken op de positieve aspecten die deze

noemen en het belang ervan bespreken;
• nagaan welke rol optimisme/pessimisme speelt in de motivatie en doelen

die de cliënt zich in de revalidatie stelt;
• pogen het geloof in persoonlijke autonomie en controle over de lichamelij-

ke conditie verhogen.

Zaborowski (1997) geeft een uiteenzetting over interventie bij slechtzienden en
blinden, zich baserend op therapeutische ervaring. Therapeuten gaan er te
gemakkelijk van uit dat blindheid tragedie, belemmeringen, depressie en iden-
titeitsverandering betekent. Ook sommige blinden en slechtzienden zelf heb-
ben die attitude overgenomen door zich vast te klampen aan het beetje ge-
zichtsvermogen dat ze nog hebben en technische voorzieningen (witte stok,
braille) af te wijzen. Dit belemmert hun activiteiten (mobiliteit, lezen), wat re-
sulteert in isolatie. De taak van de therapeut is de cliënt te assisteren in een
reis bij deze populaire misvattingen over blindheid vandaan naar een functio-
nele adaptatie waarin nieuwe vaardigheden worden geleerd en de zelfwaarde-
ring wordt verhoogd. Die benadering houdt in:
• betrekken bij een organisatie van blinden en slechtzienden, met een filo-

sofie waarin blindheid niet als een handicap maar als een kenmerk wordt
gezien;

• deelname aan een revalidatieprogramma die uitgaat van geloof in het
blinde individu; de personen bewegen hun onderliggende denkbeelden
over blindheid in beschouwing te nemen, het verbinden van de persoon
aan een netwerk van competente anderen die ook blind zijn voor steun en
informatie;

• deelname aan een therapeutische relatie, waarin de cliënt wordt aange-
moedigd de gebruikelijke denkbeelden over blindheid die leiden tot ont-
kenning en zich terugtrekken te herzien, en die rigide belemmerende con-
structen door een alternatief, flexibeler kader, dat de cliënt nieuwe moge-
lijkheden voor participatie biedt; leidt tot empowering.

Voorbeelden van en contact met succesvolle blinden kunnen daarbij behulp-
zaam zijn.

2.4.2 Steun bij aanpassing en coping

In deze interventies ligt de nadruk op aanpassing aan de handicap of ziekte.
Het gaat hierbij om een psychologische aanpassing (acceptatie van de beper-
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kingen) en praktische aanpassing (activiteiten afstemmen op de ingeperkte
mogelijkheden)

Moore (1998) verrichte een onderzoek onder 1266 gehandicapte personen die
gebruik maakten van de staatsrevalidatiediensten in Ohio (VS). Acceptatie van
de lichamelijke beperkingen is volgens Moore op te vatten als een proces van
waardenverandering. De persoon beschouwt zijn of haar handicap niet meer
als een devaluatie, en kan voldoening vinden in activiteiten die passen bij de
eigen persoon in plaats bij die van de geïdealiseerde standaarden voor nor-
maliteit. Het zelfbeeld bleek een belangrijke rol te spelen bij de acceptatie. Het
benadrukken van competenties en vaardigheden boven belemmeringen leidt
tot een bewuste, positieve houding tegenover het zelf. Andere belangrijke
factoren waren de ontvangen sociale steun (positief) en waargenomen discri-
minatie (negatief).

Krantz (1995) verrichtte een onderzoek onder 22 personen met uiteenlo-
pende beperkingen in de VS (gemiddelde leeftijd 40 jaar). Zij onderscheidt
twee aspecten aan aanpassing aan de handicap: primary control en seconda-
ry control. De eerste bestaat uit acties om te zorgen dat de situatie verandert,
bijvoorbeeld door een hulpmiddel aan te schaffen, medicijnen tegen de pijn te
nemen of zich te voorzien van de benodigde hulp. De tweede behelst aanpas-
sing aan de realiteit die niet veranderd kan worden gegeven de lichamelijke
conditie. Appraisal (taxatie, waardering, herwaardering) is hier een centraal
begrip. De meeste van de antwoorden van de onderzochte personen op de
vragen naar aanpassing aan de handicap waren niet negatief van emotionele
toon. Aanpassing door secundary control omvat onder meer het stand houden
van zelfwaardering, het ontdekken van nieuwe vormen van voldoening, van
prestaties op ander gebieden en persoonlijke groei, en het ontdekken van
nieuwe vormen van kennen en waarderen. Krantz geeft als aanbeveling trai-
ning in secondary control op te nemen in cognitieve therapie.

Sprangers en Schwartz (1999) geven een theoretische onderbouwing. Zij ne-
men eerder onderzoek naar de kwaliteit van leven van chronisch zieken en
gehandicapten in beschouwing. Over het geheel genomen komt uit het onder-
zoek voren dat de kwaliteit leven, zoals gerapporteerd door de betrokken per-
sonen, hoog blijft, ondanks een verslechterde gezondheidstoestand of de toe-
name van functiebeperkingen. Als verklaring voeren de auteurs het begrip
response shift aan: een verschuiving in standaarden en aspiratieniveau om-
trent werk en andere activiteiten. Response shift werkt als een buffer tegen de
invloed van een verslechterende gezondheid op het psychologisch welzijn. As
implicatie voor interventie noemen de auteurs: mensen trainen hun interne
standaarden en aspiratieniveau bij te stellen.
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Penninx (1997) deed onderzoek naar sociale steun, coping en depressieve
symptomen bij oudere mensen met reumatoïde artritis in Nederland. Haar on-
derzoeksgroep bestond uit 598 personen met milde artritis 349 personen met
ernstige artritis in de leeftijdsklasse 55-85 jaar, en daarnaast een controle-
groep van 700 personen zonder ziekte. Om het welbevinden te bevorderen
moeten psychosociale interventies tegelijkertijd gericht worden op het vermin-
deren van pijn, het verbeteren van de functionele vaardigheden, het vergroten
van de waargenomen vaardigheid tot coping, zo luidt de conclusie uit het on-
derzoek.

Baum et al. (1995) bespreken onderzoek over de effecten van stress op de
immuunfuncties, en daarmee op het optreden en verergeren van verschijnse-
len bij chronische aandoeningen, zoals pijn. Zij geven een overzicht van kli-
nisch psychologische interventies voor stressreductie en het vergroten van co-
ping vaardigheden. Besproken worden: cognitief gedragsmatige stress mana-
gement technieken, biofeedback (leren om fysiologische reacties te reguleren),
ontspanningstechnieken, guided imagery (aanmoedigen zich voor te stellen
dat de gezondheid aan het verbeteren is), hypnose, individuele en groepspsy-
chotherapie, aerobic oefeningen, en het aanleren van copingvaardigheden.

Roberts (1995) evalueerde twee interventiemethoden om coping en psychoso-
ciale aanpassing van volwassenen aan chronische ziekte te verbeteren. De
ene benadering, aangeduid als problem solving counselling, bestond uit een
reeks van gesprekken (gemiddeld 5 van elk ongeveer een uur), waarin het
omgaan met problemen en het vinden van oplossingen aan de orde kwamen.
De andere benadering was veel beperkter. Die bestond uit een reeks korte te-
lefoongesprekken (gemiddeld 6 met een gemiddelde duur van 7 minuten) met
de patiënt gedurende 2 maanden. Deelnemers waren patiënten van gespecia-
liseerde poliklinieken in Ontario (Canada) met uiteenlopende chronische aan-
doeningen, waaronder epilepsie, ziekte van Parkinson en reuma. In de evalu-
atie werden 293 personen betrokken, verdeeld over drie groepen: problem
solving counselling, phone-call support, en alleen de gebruikelijke medische
behandeling (controlegroep). De beide interventiemethoden bleken effectief te
zijn: In vergelijking tot de controlegroep vertoonden de personen in de inter-
ventiegroepen meer verbetering in coping en aanpassing.

2.4.3 Steun bij emotionele adaptatie

Een aantal aanbevelingen was gericht op het omgaan met emotionele proble-
men, zoals depressie en angst.
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Lindö en Nordholm (1999) hielden een onderzoek onder twee groepen slecht-
zienden en blinden in het district Göteborg (Zweden): 23 oudere personen
(gemiddelde leeftijd 81 jaar) en 25 personen uit de leeftijdsklasse van de be-
roepsbevolking (gemiddeld 43 jaar oud). Nagegaan werd welke adaptatie-
strategieën ze gebruiken (positieve, zoals acceptatie en relativering van de vi-
suele beperking, en negatieve, zoals ontkenning en vermijding van sociale
contacten).

Met betrekking tot de gewenste dienstverlening in de revalidatie conclude-
ren de auteurs dat er behoefte bestaat aan steun op twee niveaus: het emoti-
onele niveau en het niveau van omgaan met dagelijkse activiteiten. Een sys-
teem van vrije verstrekking van hulpmiddelen en voorzieningen (zoals in Zwe-
den) brengt het gevaar mee dat alleen gekeken wordt naar technische oplos-
singen en de psychologische behoeften worden verwaarloosd.

Het onderzoek van De Graaf en Bijl (1998; 1999) naar het psychisch welbe-
vinden van dove en ernstig slechthorende volwassenen is al eerder genoemd.
Over het geheel genomen bleek deze groep meer psychische problemen te
vertonen dan de algemene bevolking.

De auteurs concluderen dat de geconstateerde hulpvraag het bestaan
van de gespecialiseerde dienstverlening (de doventeams bij de RIAGG's en de
landelijke psychiatrische voorzieningen voor doven) ondersteunt. Bovendien
blijken de gebruikers ervan over het algemeen redelijk tevreden te zijn. Het
gebruik van psychosociale hulp is echter heel gering: In het afgelopen jaar had
slechts 3% van de mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden contact
met het maatschappelijk werk voor doven. De instellingen voor dovenhulpver-
lening zouden zich meer op deze categorie moeten richten en verdere des-
kundigheid over postlinguale doofheid moeten ontwikkelen. Postlinguaal do-
ven accepteren het gehoorverlies moeilijker en vertonen meer gevoelens van
angst en depressie. Daarvoor zijn behandelingen op te zetten.

Kemp en Krause (1999) constateerden eveneens een gering gebruik van de
hulpverlening. In hun onderzoek vergeleken zij drie groepen: 177 personen
met een dwarslaesie, 121 personen met post-polio, en 62 personen zonder
beperkingen (controlegroep) uit California (VS). Binnen de groep met een
dwarslaesie had 17% serieuze depressieve klachten. Vrijwel niemand van hen
was daarvoor in behandeling. Met betrekking tot de gewenste hulpverlening is
het de vraag of de problemen niet herkend worden. Of verwachten de mensen
geen baat van hulp? Of denken ze dat depressie een normaal verschijnsel bij
gehandicapt-zijn is?, zo vragen de auteurs zich af.

Viemerö en Krause (1998) deden onderzoek naar de kwaliteit van leven bij 45
ernstig gehandicapte personen, meesten rolstoelgebruiker, uit twee Finse ste-
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den en een Zweedse stad; gemiddelde leeftijd 37 jaar. De auteurs verwijzen
naar de interventieprogramma's voor adaptatie, die sinds enkele decennia in
de Scandinavische landen bestaan. Finland kent een programma Psychosoci-
al Adaptation and Rehabilitation voor verschillende categorieën gehandicap-
ten, waaronder personen met de ziekte van Parkinson. De deelnemers aan de
rehabilitation courses verblijven meestal gedurende 10 dagen in een revalida-
tiecentrum. De groepen bestaan uit 12 tot 14 personen. Het grootste deel van
het programma is gericht op het vinden van copingstrategieën voor problemen
van emotionele en sociale aard, zoals depressie, verlies van zelfvertrouwen,
angst, stress, en sociale isolatie.

Lottman et al. (1999) evalueerden een psychosociale zorginterventie voor
chronisch zieken en gehandicapten die in een Utrechtse wijk plaats vond. De-
ze bestond uit een cursus van 12 bijeenkomsten, bedoeld om het omgaan met
de ziekte of handicap te verbeteren. Hierin kwam onder meer het omgaan met
emoties aan de orde. Daarnaast werd aandacht besteed aan relaxatie, li-
chaamsoefeningen, probleemoplossende vaardigheden, vragen om sociale
steun, omgaan met sociale steun, en informatie over welzijns- en zorgvoorzie-
ningen. De cursus is vier maal gehouden, met in totaal 40 deelnemers, voor-
namelijk vrouwen van middelbare of hogere leeftijd. De cursus bleek een gun-
stig effect te hebben op verschillende aspecten van hun functioneren.

Berkman (1996) neemt de rol van het maatschappelijk werk in beschouwing.
Ze bepreekt de veranderingen die in de gezondheidszorg in de VS optreden.
Binnen dat kader noemt ze een aantal functies die maatschappelijk werkers
binnen de (eerstelijns)gezondheidszorg kunnen vervullen, waaronder patiën-
ten en significante anderen counselen en steunen bij hun emoties als gevolg
van de diagnose of het verlies, en het voorlichting geven over psychosociale
kwesties bij de aanpassing en reacties op ziekte en noodzakelijke rolverande-
ringen.

2.4.4 Steun bij versterking van sociale vaardigheden

In verscheidene onderzoeken werd vastgesteld dat de sociale contacten of
netwerken van de onderzochte gehandicapte personen geringer zijn dan die
van de personen binnen de controlegroep. Dat geldt ook voor gehandicapte
kinderen: ze zijn minder betrokken in het spelen met leeftijdsgenootjes, ont-
wikkelen minder vriendschapsbanden, en worden meer afgewezen door leef-
tijdsgenoten. Deze uitkomsten leidden tot aanbevelingen voor interventies om
sociale vaardigheden te vergroten.
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Kef et al. (1997) deden onderzoek naar de sociale netwerken van slechtziende
en blinde jongeren in Nederland (316 personen van 14 tot 24 jaar). Daarbij
werd onderscheid gemaakt in structurele netwerkaspecten (omvang en sa-
menstelling) en functionele netwerkaspecten (praktisch en emotionele steun,
evenwicht in het steun geven en steun krijgen, en tevredenheid met de ver-
kregen steun). De kwaliteit van de contacten blijken erg belangrijk te zijn voor
het gevoel van welbevinden en het omgaan met de beperkingen.

Er worden aanbevelingen gegeven voor de jongeren zelf, voor hun ou-
ders en voor (onderwijs)instellingen. Hulpverleners, ambulante begeleiders en
andere professionals dienen zich bewust te zijn van de belangrijkheid van so-
ciale contacten. In de begeleiding van visueel gehandicapte jongeren moet de
kwaliteit van de contacten hoog op de agenda worden geplaatst. Zo nodig
moeten programma's worden bijgesteld of gemaakt voor het ontwikkelen van
vaardigheden in het leggen van contacten en/of het verbeteren van de kwali-
teit van contacten. Voor jongeren die in instellingen wonen en/of speciaal on-
derwijs volgen is het belangrijk contacten met ziende leeftijdsgenoten te sti-
muleren, bijvoorbeeld door middel van deelname aan vrijetijdsbestedingsacti-
viteiten of sport.

In haar onderzoek naar de psychosociale situatie van gehandicapte tieners in
Canada komt Stevens (1996) tot soortgelijke aanbevelingen. Haar onder-
zoeksgroep bestond uit 101 motorisch gehandicapte leerlingen van scholen in
Toronto, variërend in leeftijd van 11-16 jaar.
Zij stelt voor programma's op te zetten om de sociale vaardigheden te vergro-
ten en buitenschoolse contacten met leeftijdsgenoten te faciliteren.

Broesterhuizen (1992) verrichtte een onderzoek over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van dove kleuters en adolescenten in Nederland. Hij vindt even-
eens dat reeds op jonge leeftijd aandacht besteed moet worden aan de ont-
wikkeling van sociale competentie.

Odom (1999) wijst op het belang van het ontwikkelen van sociale vaardighe-
den in de vroege jeugd. Het verwerven van sociale competentie is een funda-
mentele stap in de vroege ontwikkeling. Met elkaar delen, uitwisselen van
ideeën voor spelen, onderhandelen over rollen in het spel en reageren op
agressie zijn vaardigheden die kinderen leren door sociale interactie. Het heb-
ben van een lichamelijke of andere beperking kan de interactie met andere
kinderen belemmeren. Uit onderzoek is gebleken dat gehandicapte kinderen
minder betrokken zijn in spelen met leeftijdsgenootjes, minder vriendschaps-
banden ontwikkelen en meer worden afgewezen door leeftijdsgenoten.

Op de daarbij te kiezen aanpak gaan Odom et al. (1999) speciaal in. Zij
evalueerden drie verschillende interventieprogramma’s om de sociale vaardig-
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heden van lichamelijk gehandicapte kinderen te vergroten en hun relaties met
leeftijdsgenoten te verbeteren. Er werd aan deelgenomen door 83 kinderen uit
Tenessee en Minnesota (VS), gemiddelde leeftijd bijna 5 jaar. De interventie-
strategieën bleken effectief te zijn. Vooral de benadering waarin sociaal com-
petente niet-gehandicapte kinderen wordt geleerd in spelsituaties om te gaan
met hun gehandicapte klasgenootjes bleek een positief effect te hebben op de
sociale competentie van de betrokken gehandicapte kinderen. De verklaring is
dat leeftijdsgenootjes de beste onderwijzers in sociale vaardigheden zijn.

De Graaf en Bijl (1998; 1999) deden onderzoek naar het psychisch welbevin-
den van dove en ernstig slechthorende volwassenen. Hun onderzoeksgroep
bestond uit 523 personen van 18 jaar of ouder in Nederland. Er wordt onder
meer geconstateerd dat postlinguaal doven relatief vaak kampen met commu-
nicatieproblemen. Het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden is
van belang.

Hersen e.a. (1995) richtten zich op sociale vaardigheid bij oudere slechtzien-
den en blinden. De deelnemers aan hun onderzoek waren 100 slechtziende
en blinde personen van 55 jaar of ouder die zich hadden aangemeld voor een
revalidatieprogramma in Florida (VS).

De auteurs wijzen op het belang van sociale vaardigheidstrainingen voor
oudere visueel gehandicapten. Iemand die assertiever is kan zich beter be-
schermen tegen een slachtofferrol, kan zijn behoeften beter kenbaar maken,
en wint aan zelfvertrouwen.

Barnwell en Kavanagh (1997) deden onderzoek naar het ondernemen van so-
ciale activiteiten, het zelfbeeld, het vermogen negatieve stemmingen te con-
troleren en de aanwezigheid van depressie bij mensen met multipele sclerose.
Hun onderzoeksgroep bestond uit 71 MS-patiënten in Australië. Ook de resul-
taten uit dit onderzoek onderstrepen het belang van het behouden van sociale
contacten.

Janssen (1992) onderzocht veranderingen in de persoonlijke netwerken van
mensen met een chronische aandoening. Haar onderzoeksgroepen bestonden
uit 44 personen met de Ziekte van Crohn (een chronische darmontsteking), 44
personen met ankylose spondylytis (een reumatische aandoening die leidt tot
verstijving van de wervelkolom) en 44 gezonde personen (controlegroep) in
Zuid-Limburg. Het netwerk bij de patiënten bleek kleiner te zijn dan die bij ge-
zonden. Daarbij bleek dat de strategie om sociale steun te zoeken belangrijk
om sociale relaties in stand te houden. Implicaties voor de hulpverlening: Als
de hulpverlener merkt dat de patiënt niet geneigd is sociale steun te zoeken
kan deze de patiënt aanmoedigen om medegevoel en troost te zoeken, zijn
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gevoelens te tonen, of iemands hulp in te roepen. De hulpverlener kan verder
een rol spelen in het trainen van netwerkleden in het geven van steun aan de
patiënt.

2.4.5 Steun bij het verkrijgen van benodigde diensten of hulp

Enkele onderzoekers wezen op het belang van assistentie bij het verkrijgen
van de benodigde zorg en andere voorzieningen. Ze stelden voor hierbij een
case manager of zorgcoördinator in te stellen.

In haar bovengenoemde schets van de functies die het maatschappelijk werk
kan vervullen noemt Berkman (1996) ook het mobiliseren van externe hulp-
bronnen en diensten. Ze beschrijft de rol van de case manager. Die regelt, co-
ordineert, monitort en bepleit een pakket met diensten die past bij de behoef-
ten van de cliënt, en maakt zo een verbinding tussen behoeften en beschikba-
re diensten en voorzieningen.

Schultz en Liptak (1998) bespreken literatuur met betrekking tot obstakels die
gehandicapte jongeren ontmoeten bij hun overgang naar de volwassenheid.
Bij die overgang doen zich vragen voor op verscheidene gebieden, zoals in-
komensverwerving uit arbeid of uitkering, vervolgopleiding na de middelbare
school, huisvesting, benodigde hulp, en verplaatsing. Er dient vroegtijdig een
plan voor de overgangen te worden gemaakt. De auteurs stellen voor een
zorgcoördinator in te zetten waarvan de gehandicapte jongeren en hun fami-
lies desgewenst gebruik kunnen maken.

2.4.6 Steun bij inpassing in de maatschappij

Enkele onderzoekers richten de aandacht op bepaalde aspecten van maat-
schappelijke integratie.

Stevens et al. (1996) pleiten voor steun aan gehandicapte jongeren bij hun
opleiding en beroepsplanning. Deze aanbeveling komt voort uit de bevinding
dat de door hun onderzochte motorisch gehandicapte jongeren in Toronto (11-
16 jaar) minder aspiratie hadden om te gaan studeren dan niet-gehandicapte
leeftijdsgenoten, en velen van hen nog niet wisten wat ze na het verlaten van
de school zullen gaan doen.

Van der Gulden (1999) houdt een pleidooi om in de psychosociale hulp veel
meer aandacht te besteden aan werkhervatting. Werk vormt een zo belangrijk
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deel van het menselijk bestaan dat het tijdig stimuleren van partiële werkher-
vatting en het bespreken van de problemen die men hierbij ontmoet een vast
onderdeel zou moeten vormen van programma's voor psychosociale zorg.

2.5 Voorgestelde interventies gericht op de primaire netwerken van
gehandicapte personen

Een functiebeperking stelt niet alleen de betrokken persoon, maar ook zijn of
haar sociale netwerk voor adaptieve opgaven. Zoals vermeld in paragraaf 2.2,
is onderzoek gedaan naar de invloed op de andere leden van het huishouden.
De aanbevelingen voor interventie die hieruit voortkwamen hebben meest be-
trekking op gezinnen met een gehandicapt kind of een gehandicapte volwas-
sene. In het beschikbare materiaal was een viertal categorieën te onderschei-
den, namelijk voorlichting aan gezinsleden, ondersteuning van ouders, verbe-
tering van interactie tussen gezinsleden, en versterking van competentie.
Naast deze aanbevelingen voor afzonderlijke aspecten werd door enkele au-
teurs een veelomvattende benadering voorgesteld. Die komt als laatste aan de
orde.

2.5.2 Voorlichting

De aanbevelingen uit verscheidene onderzoeken hadden betrekking op de
voorlichting aan ouders, partners of andere gezinsleden.

Leyser et al. (1996) betrokken in hun onderzoek 130 ouders van visueel ge-
handicapte kinderen en 78 ouders van niet-gehandicapte kinderen (controle-
groep) in Illinois (VS). De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 10 jaar. Ge-
concludeerd wordt dat de gezinnen een variërende belasting ondervinden,
maar die is zelden overstelpend. De auteurs wijzen op het belang van voor-
lichting over beschikbare hulp en voorzieningen en voorlichting over onderwijs
en revalidatie voor visueel gehandicapte kinderen.

Eerder noemden we al het home training programme voor ouders van dove of
slechthorende kinderen (leeftijd 0 tot 6 jaar), dat door Hirota en Tanaka (1996)
is beschreven Het programma bevatte een cursusdeel, waarin de ouders voor-
lichting kregen over onder meer gehoorstoornissen, hulpmiddelen en het ge-
bruik ervan, hoe gehoorbeperkte kinderen leren lezen, hoe het kind aan te
moedigen taal te gebruiken, en opleidingsmogelijkheden voor dove kinderen.
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Onder de titel "What will happen to my child when I'm gone?" beschrijven
Mengel e.a. (1996) de opzet van een voorlichtingsprogramma voor oudere
zorgverleners. Support and education groups behoren in de VS tot de gebrui-
kelijke dienstverlening voor zorgverleners. Ze omvatten een reeks bijeenkom-
sten waarin voorlichting wordt gegeven over processen van chronische aan-
doeningen en beperkingen en over de beschikbare dienstverlening.

Kelley et al. (1997) bespreken de beschikbare onderzoeksgegevens over de
effecten van handicaps bij ouders op hun kinderen. De soms veronderstelde
gebreken in hun ouderschapsrol worden niet bevestigd door de empirische
gegevens. Zo komen emotionele stoornissen bij kinderen met gehandicapte
ouders niet meer voor dan bij kinderen van wie de ouders niet gehandicapt
zijn. De auteurs geven verscheidene richtlijnen voor rehabilitation counseling.
De counselors moeten gevoelig zijn voor handicapgerelateerde informatiebe-
hoeften van alle gezinsleden. Deze voorlichting stimuleert zelfhulpcompeten-
ties bij de gehandicapte ouders en positieve coping bij de andere gezinsleden,
omdat ze weten wat ze van de functiebeperkingen kunnen verwachten.

2.5.3 Ondersteuning van ouders

Een aantal aanbevelingen is gericht op ondersteuning van ouders of andere
mantelzorgers.

Broesterhuizen (1992) verrichtte een onderzoek naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling van dove kleuters en adolescenten. In de aanbevelingen betref-
fende het gezin stelt hij dat de programma's ook moeten voorzien in de be-
hoefte bij ouders aan sociale ondersteuning. Het is aan te bevelen zulke inter-
venties niet alleen individueel met ouders te doen, maar hiervoor ook groepen
ouders bijeen te brengen.

In hun al vermelde onderzoek over gezinnen met een visueel gehandicapt kind
in Illinois geven Leyser et al. (1996) de aanbeveling dergelijke oudergroepen
te ondersteunen.

Brown et al. (1995) beschrijven de aanpak bij een groepsinterventie voor ou-
ders met een kind met cystic fibrosis. Die bestond uit groepsgesprekken,
waarin de verscheidene thema's aan de orde kwamen, zoals de waarde van
ondersteunende netwerken, hoe om te gaan met het kind en de ziekte, de im-
pact op het gezin, en opvoedingskwesties.
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Brown e.a. (1995) beschrijven de aanpak bij een groepsinterventie voor ou-
ders met een kind met cystic fibrosis. Er waren twee groepen deelnemers: ou-
ders van kleuters (tot 4 jaar) en ouders van kinderen boven de 18 jaar (die dus
al jaren lang voor hun kind zorgden). Bij de "onder 4" groep bestond was de
interventie relatief intensief, bestaande uit tweewekelijkse bijeenkomsten ge-
durende 1 jaar, bij de "boven 18" groep was de interventie beperkt tot enkele
sessies. De "onder 4" groep is gekozen, is de ziekte nog maar pas gediagnos-
ticeerd, wat een crisis teweeg kan brengen en de ouders nog onbekend zijn
met de gevolgen. Bij de "boven 18" groep speelt de kwestie van transitie naar
het volwassen leven (streven naar onafhankelijkheid, rollen en verantwoorde-
lijkheden als volwassene, seksualiteit) en problemen van achteruitgang en
mogelijk spoedig overlijden. In de groepsgesprekken kwamen verscheidene
thema's aan de orde, zoals de waarde van support netwerken, hoe om te gaan
met het kind en de ziekte, de impact op het gezin, en opvoedingskwesties.

2.5.4 Interactie tussen gezinsleden

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen met een handicap hun net-
werk van familie en vrienden als uiterst belangrijk ervaren, zowel in praktisch
als in emotioneel opzicht. In haar studie over family support nuanceert Ell
(1996) echter het heilzame effect van sociale netwerken. Er zijn verscheidene
vormen van disfunctionele steun vanuit sociale netwerken gebleken, zoals on-
realistische verwachtingen van gezinsleden, overbescherming, conflicten door
rolwisseling, en sociale isolatie van de steungever. Ook de studie van Van El-
dik (1998) over dove en slechthorende kinderen is op te vatten als een nuan-
cering. Veel ouders lijken nog problemen te hebben met de acceptatie van hun
dove of slechthorende kind. De opvoedingsomgeving bleek in bijna de helft
van de gevallen ongunstig. Veel hangt af van de kwaliteit van de relatie tussen
de zorgontvanger en de gezinsleden (Yates et al., 1999).

Young en McNicoll (1998) hielden diepte-interviews met 13 personen met ALS
(amyotrofische lateraal sclerose, een progressieve neurologische aandoe-
ning), patiënten van een revalidatiecentrum in Vancouver (Canada). Zij gaven
aan hun netwerk van familie en vrienden als uiterst belangrijk te ervaren. De
auteurs geven als aanbeveling de netwerken van deze patiënten te onder-
steunen door educatie- en communicatietraining.

In haar reeds genoemde studie komt Ell (1996) tot de conclusie dat family
support benaderd moet worden als interactioneel proces. Als interventie stelt
ze groepstherapie of groepsinterventie voor: professioneel geleide support
groups en educatiegerichte groepen.
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Van Eldik (1998) deed onderzoek naar het psychisch functioneren van 238
dove en slechthorende kinderen tussen de 4 en 18 jaar in Nederland. Ook hun
opvoedingsomgeving (met de aspecten gezinsbelasting en gezinsfunctione-
ren) werd onderzocht. Veel ouders lijken nog problemen te hebben met de ac-
ceptatie van hun dove of slechthorende kind. Van Eldik geeft als aanbeveling
voor hulpverleners meer aandacht te schenken aan de communicatie tussen
ouder en kind en aan de verbetering van het gezinsfunctioneren. Gezinnen die
zijn aan te merken als "chaotisch" of "los zand" moet geadviseerd worden
meer vaste regels te hanteren, de rollen duidelijker te definiëren, duidelijker
leiding te geven en als gezinsleden meer op elkaar betrokken te zijn.

In zijn verwante, reeds genoemde onderzoek onder dove kleuters en adoles-
centen komt Broesterhuizen (1992) tot de aanbeveling de interventies niet
primair te richten op gedragsveranderingen bij het probleemkind, maar op de
interactie met de omgeving: gezin en medeleerlingen. Gezinstherapie noemt
hij als een effectieve behandelingsvorm.

Wallsten et al. (1999) verrichtten een onderzoek onder ruim 4000 ouderen
(gemiddelde leeftijd 73 jaar) in North Carolina (VS). Bij de ouderen met licha-
melijke beperkingen werd de relatie tussen sociale steun en depressieve
symptomen vastgesteld. Een conclusie is dat sociale steun binnen netwerken
zodanig gegeven moet worden dat het zelfbeeld van de hulpontvanger niet
wordt aangetast. In interventies dient de wederkerigheid te worden aange-
moedigd, zodat de steunontvangende persoon zijn zelfrespect en onafhanke-
lijkheid kan bewaren.

2.5.5 Versterking van de competentie van mantelzorgers

Naast de zwaarte van de verzorgende taak, wordt de mate van belasting die
mantelzorgers ervaren bepaald door mastery (vertrouwen in eigen kunnen),
emotionele steun van vrienden en bekenden, en kwaliteit van de relatie met de
zorgontvanger (Yates et al., 1999). Verscheidene onderzoeken leidden tot
aanbevelingen voor de versterking van hun competentie.

In het bovengenoemde onderzoek van Yates werden 204 mantelzorgers van
lichamelijk gehandicapte of dementerende ouderen in Massachusetts (VS) on-
dervraagd. De auteurs pleiten voor vroegtijdig ingrijpen om overbelasting van
mantelzorgers te voorkomen. Tot de aanbevolen interventies behoren trainin-
gen in technische vaardigheden, individuele en groepssessies om het besef
van mastery te versterken, vaardigheden leren om emotionele steun te verkrij-
gen.
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Leyser et al. (1996) stellen in hun reeds genoemde onderzoek voor om ouders
van visueel gehandicapte kinderen te trainen in coping.

Ook het onderzoek van Brown et al. (1995) over interventies bij ouders met
een kind met cystic fibrose kwam al eerder ter sprake. Voor het maatschappe-
lijk werk zien de auteurs onder meer de functie van counseling, die de mensen
helpt zichzelf te helpen door verdieping van het zelfinzicht en het mobiliseren
van copingvaardigheden.

Zoals reeds vermeld, deden Kelley et al. (1997) onderzoek naar de ouder-
schapsrol van gehandicapte ouders. De auteurs wijzen op stimulering van
zelfhulpcompetenties bij de gehandicapte ouders en positieve coping bij hun
kinderen door middel van voorlichting.

2.6 Integrale benadering

We behandelen tenslotte twee publicaties die relatief uitvoerig ingaan op de
gewenste psychosociale hulpverlening. Geen van beiden is gebaseerd op een
specifiek onderzoek. De auteurs beschrijven vanuit hun therapeutische erva-
ring de opgaven en problemen waar gezinnen met een gehandicapt of chro-
nisch ziek gezinslid voor staan, en geven richtlijnen voor een veelomvattende
psychosociale begeleiding aan deze gezinnen. Miller (1995) behandelt deze
situatie van gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt kind, Rolland
(1999) die van gezinnen waarvan een der ouders gehandicapt is. Veel ele-
menten in de voorgestelde begeleiding zijn ook reeds door andere auteurs
naar voren gebracht. De betekenis van de bijdragen ligt vooral in de integrale
benadering.

2.6.2 Interventies in gezinnen met een gehandicapt kind

Miller (1995) gaat uit van een "biopsychosociaal model" in de hulpverlening
aan kinderen met een chronische aandoening en de begeleiding van kind en
gezin. Dit is een ontwikkelingsgericht model, waarbij hulp op drie niveaus wor-
den onderscheiden: het biologische niveau (geneeskundige interventie), het
psychologisch niveau (aansluiten op psychosociale en emotionele behoeften)
en het sociale niveau (rekening houden met de interactieve effecten van de
handicap of ziekte binnen de context van gezin, school en leeftijdsgenoten).
Miller stelt een integrale behandeling voor, waarbij een veelheid van aspecten
en aangrijpingspunten aan de orde komen.
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Ook in de Amerikaanse situatie blijkt niet duidelijk te zijn wie de aangewezen
hulpverlener op dit terrein is. Miller geeft de voorkeur aan een psychosociale
consulent die deel uitmaakt van een eerstelijns gezondheidszorgteam en die
getraind is in het vaststellen en de behandeling van zowel individueel als ge-
zinsdisfunctioneren. Deze consulent kan een maatschappelijk werker zijn, of
een gezinstherapeut, psychiater, of psycholoog. De opgaven/problemen en de
rol van de hulpverleners worden beschreven op vier domeinen: de gezinsom-
geving, de schoolomgeving, het sociale systeem van de leeftijdsgenoten, en
ontwikkelingskwesties.

Het gezin
Het gezin kan een gunstige of ongunstige (adaptive of maladaptive) invloed
hebben. Potentiële problemen en gevaren zijn dat de ziekte de primaire focus
binnen het gezin wordt en de gezinsleden een strategie van conflictvermijding
aannemen om het kind te behoeden tegen spanningen. In zulke gevallen
houdt een ouder zich zo intensief en beschermend met het zieke kind bezig
dat gespannen verhoudingen met de andere kinderen en met de partner ont-
staan. In de begeleiding en voorlichting door de hulpverlener is het belang van
evenwicht op deze gebieden te bespreken, en zo te assisteren bij het vinden
van een middenweg tussen bescherming van het fysieke welzijn en de ontwik-
keling van het kind. Sommige gezinnen worden zo overweldigd door de chro-
nische aandoening dat ze niet in staat zijn de benodigde medische en psycho-
sociale zorg te geven. In die gevallen is een actief ingrijpen vereist en kan het
nodig zijn speciale dienstverlening in te schakelen. Verder kan het nodig zijn
de financiële situatie in het oog te houden, vanwege de uitgaven voor de be-
handeling van het kind.

De school
Veel problemen komen voort uit een gebrek aan kennis over de ziekte of uit
een onevenwichtige nadruk op de ziekte. Die kan naar twee kanten gaan: ne-
geren van de ziekte waardoor medische voorschriften worden verwaarloosd
tegenover overbenadrukken, waardoor het kind onnodige restricties krijgt op-
gelegd. De taak van de hulpverlener bestaat uit voorlichting aan de school
over de aard van de ziekte, en de betekenis ervan voor deelname aan activi-
teiten in en buiten de school Het gedrag van klasgenoten tegenover gehandi-
capte en chronisch zieke kinderen is soms problematisch. Afwijzing van het
kind en een overmatige aandacht voor de ziekte komen voor. Een project in
het kader van een les over wetenschap of gezondheid kan de mythen en ang-
sten wegnemen en een prettiger sociaal klimaat voor de hele klas scheppen.
De hulpverlener kan een dergelijk klassenproject voorstellen aan de school.
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De leeftijdsgenoten
Chronische ziekte kan een belemmering vormen bij deelname aan activiteiten
met leeftijdsgenoten (sport, muziek, spel, uitgaan etc.), wat soms leidt tot af-
wijzing of links laten liggen. Ook een overdreven beschermende houding van
leeftijdsgenoten komt voor.

De hulpverlener kan het kind en het gezin aanmoedigen om wegen te
vinden voor het informeren van leeftijdsgenoten.

Ontwikkelingskwesties
In de verschillende levensfasen van het kind (kleuter, lagere schoolleeftijd, pu-
berteit) kan de hulpverlener het gezin assisteren bij het vinden van een goed
evenwicht tussen het geven van zorg en het geven van eigen verantwoorde-
lijkheid bij het omgaan met de ziekte.

2.6.3 Interventies in gezinnen met een gehandicapte ouder

Rolland (1999) beschrijft de gevolgen van een handicap of chronische ziekte
van een ouder op het gezin, zich baserend op diverse bronnen. Hij gaat met
name in op de uitdagingen, mogelijke problemen en keuzen voor de partner
en de kinderen in de verschillende fasen, vanaf het ontstaan tot een eventueel
vroegtijdig overlijden. Hij stelt therapeutische begeleiding in de verschillende
fasen voor. Tijdens het ontstaan van de handicap of ziekte hebben gezinnen
hulp nodig bij het doorstaan van heftig emotionele situaties, rolveranderingen,
probleemoplossing, en inschakeling van externe hulpbronnen. Bijeenkomsten
en advies van de hulpverlener zijn te beschouwen als een framing event die
de onzekerheid vermindert. In de chronische fase bestaat de interventie uit het
aanmoedigen van maximale zelfstandigheid voor alle gezinsleden, bedoeld
om gevoelens van voortdurende belasting te neutraliseren. In een mogelijk
terminale fase kan het gezin geholpen worden het komende verlies onder
ogen te zien, en te beginnen met de reorganisatie binnen het gezin en het re-
gelen van praktisch zaken.

Rolland gaat vervolgens in op interventies bij de gezinscommunicatie, de
communicatie met de kinderen en het vinden van een nieuw evenwicht in het
gezin. Gezinsleden moeten de verzekering krijgen dat intense en schijnbaar ir-
rationele emoties normaal zijn in situaties van ziekte en handicap. Kinderen
moeten op de hoogte worden gesteld; geblokkeerde communicatie geeft
voedsel aan angst. Vroegtijdige introductie van het begrip 'onze gezamenlijke
uitdaging': de psychosociale impact moet gedefinieerd worden als een kwestie
voor het gezin als geheel, inclusief de rollen voor alle gezinsleden. Een gevaar
is dat de relaties binnen het gezin geheel gedomineerd worden door de ziekte
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of handicap. De therapeut kan de gezinsleden helpen hun grenzen te stellen
aan de tijd en ruimte die de ziekte in beslag neemt. Traditionele opvattingen
over rollen van vrouwen en mannen kunnen aanpassing bij ziekte hinderen
(bijv. de zorg gaat automatisch naar de oudste dochter of de moeder gaat niet
buitenshuis werken om het verloren gegane gezinsinkomen aan te vullen).
Therapeuten kunnen helpen traditionele rolpatronen opnieuw te overwegen.
Verder kunnen zij bij het mobiliseren van familieleden een faciliterende rol ver-
vullen.
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3 Overzicht van de beschikbare psychosociale
dienstverlening voor mensen met een lichamelijke
beperking

Samengesteld door Gonnie Weijers

3.4 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we in beknopte vorm een overzicht van het bestaande
dienstenaanbod in Nederland voor de verschillende categorieën mensen met
een lichamelijke functiebeperking. Zoals vermeld, hebben we de gegevens
gehaald uit documentatie en internetsites van de verschillende instellingen.
Waar nodig is de schriftelijke informatie aangevuld door middel van vragen
aan medewerkers van de betreffende instellingen of organisaties. Aldus zijn de
volgende bronnen geraadpleegd:
• jaarverslagen van instellingen,
• folders, brochures e.d. van instellingen,
• relevante internetsites,
• mondelinge informatie van medewerkers van instellingen (telefoonge-

sprekken).

De gegevens hebben we op zodanige wijze geordend dat ze konden worden
verwerkt in een schematisch overzicht. Om het schema overzichtelijk te hou-
den kon niet alle informatie erin worden opgenomen. De aanvullende informa-
tie staat in paragraaf 3.3.

3.5 Schematisch overzicht van het dienstenaanbod

In het nu volgende schema wordt de dienstverlening op psychosociaal terrein
beschreven, waarbij vier soorten gegevens worden vermeld, namelijk:
• de organisatie die de dienst verleent;
• de aard van de diensten;
• de doelgroepen van de dienstverlening;
• de omvang van de dienstverlening (in termen van aantallen cliënten en/of

personeel).
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Schema over psychosociale dienstverlening aan mensen met een
lichamelijke beperking

ORGANISATORISCHE
INBEDDING

AARD DIENSTVERLENING DOELGROEP(EN) OMVANG

GGZ en Riagg's: Er is geen speciale hulp-
verlening aan lichamelijk
gehandicapten als groep in
de GGZ, behalve voor au-
ditief gehandicapten.

Doventeams bij
RIAGG's

Zie voorzieningen voor au-
ditief gehandicapten

Maatschappelijk
werk
AMW Bij de instellingen voor

AMW is geen aparte aan-
dacht voor gehandicapten
als groep.
Als gehandicapten zich
aanmelden worden ze be-
geleid bij hun vragen, ook
als deze te maken hebben
met aanvaarding van de
handicap.
De Nederlandse Vereni-
ging voor Maatschappelijk
Werkers (NVMW) heeft er
wel aandacht voor, er is
een functiegroep Maat-
schappelijk werk in de re-
validatie

Het AMW heeft 156 in-
stellingen, met in totaal
ca. 3000 uitvoerende
medewerkers.

Maatschappelijk
werk in de
revalidatie

Zie revalidatiecentra

Maatschappelijk
werk voor doven

Zie voorzieningen voor au-
ditief gehandicapten
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Eerstelijns
psychologen

Deze psychologen zijn ge-
vestigd in de eerste lijn van
de gezondheidszorg. Ze
werken op het gebied van
hulpverlening aan mensen
met klachten van psychi-
sche of psychosomatische
aard. Bij de eerstelijnspsy-
choloog kan in principe ie-
dereen terecht, ongeacht
leeftijd en voor alle moge-
lijke psychologische pro-
blemen. Er is geen aparte
specialisatie voor lichame-
lijk gehandicapten.

Eerstelijnspsychologen
werken nauw samen met
huisartsen, het algemeen
maatschappelijk werk en
instellingen voor thuiszorg.

De Landelijke Vereniging
van Eerstelijnspsycholo-
gen (LVE) heeft 1600 le-
den, waarvan er 1200
gekwalificeerd zijn. Ande-
ren zijn nog in opleiding.
Er zijn ongeveer 800
praktijken, gezamenlijke
praktijken, dan wel indi-
vidueel. De overigen
werken in gezondheids-
centra of instellingen.

Thuiszorg Sinds 1997 moeten alle in-
stellingen een integraal
pakket thuiszorg aanbie-
den. Dit pakket moet be-
staan uit wijkverpleging,
wijkverzorging, gezinsver-
zorging en hulpmiddelen-
uitleen.
Er bestaan verschillende
niveaus van verzorging. De
verzorgende D verricht
naast verzorgende ook
begeleidende activiteiten
en heeft contact met ande-
re hulpverleners.
In de gespecialiseerde ge-
zinsverzorging wordt prak-
tische hulp gegeven aan

Mensen die (langdu-
rig) ziek zijn en aan
mensen die zichzelf
niet meer kunnen
redden in het huis-
houden of bij hun
persoonlijke verzor-
ging

Bij de Landelijke Vereni-
ging van Thuiszorg zijn
125 instellingen aange-
sloten. Zij hebben samen
ongeveer 330.000 cliën-
ten.
Het Branchebelang
Thuiszorg Nederland,
BTN, heeft 100 aange-
sloten (commerciële) in-
stellingen. Aantal cliënten
onbekend.
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gezinnen die meerdere
problemen tegelijk hebben,
b.v. op het gebied van re-
laties, opvoeding, handi-
caps of verslaving. Hierbij
wordt samengewerkt met
andere instellingen zoals
AMW of RIAGG.

Sociaal-
pedagogische
Diensten SPD's
Consulenten
lichamelijk
gehandicapten (LG)

- Ondersteunen van men-
sen met een lichamelijke
handicap of chronische
ziekte bij vragen op het
gebied van wonen, wer-
ken, vrijetijdsbesteding,
hulpmiddelen, zorg, re-
validatie, scholing en
onderwijs, wetten, rege-
lingen en procedures,
hulpmiddelen, zorg-
instellingen en revalida-
tiecentra.

- Tot het concrete taken-
pakket van een consulent
LG behoort:

- ondersteuning van men-
sen met een functiebe-
perking op een dusdani-
ge wijze dat dit leidt tot
een verhoging van inzicht
in de eigen wensen en
(levens)behoeften

- informatievoorziening en
advisering bij het organi-
seren van zorg, rondom
de vrager

- het informeren en advise-
ren aan mensen met een

Lichamelijk gehandi-
capten en chronisch
zieken

De consulenten LG zijn
verbonden aan de Soci-
aal-pedagogische Dien-
sten, de SPD's. Alle SP-
D's in Nederland hebben
nu consulenten LG in
dienst: in het totaal 60 -
70 eind 2000. Over het
aantal mensen dat ge-
bruik maakt van hun
diensten zijn nog geen
cijfers.
De dienstverlening is
gratis.
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functiebeperking als wel
zijn of haar sociale net-
werk, niet alleen wat be-
treft het zorg/medisch
terrein, maar ook op so-
ciaal terrein, b.v. (kin-
der)verzorging, scholing,
vrijetijdsbesteding

- het analyseren van com-
plexe hulpvragen en daar
waar nodig doorverwijzen
naar de juiste instellingen

- daarnaast is er een sig-
naalfunctie: door het in
kaart brengen van de
wensen en de behoeften
van de vrager, krijgt de
consulent mede als taak
de signalering van lacu-
nes in de zorg en de fric-
tie tussen vraag en aan-
bod

Revalidatiecentra Revalidatie houdt in be-
handeling na ziekte of on-
geval met als doel de pati-
ent weer zoveel mogelijk
terug te brengen op
zijn/haar oude niveau van
functioneren.
Er is weinig specifiek in-
formatiemateriaal over
psychosociale hulpverle-
ning. Het is onderdeel van
de behandeling. Meestal
maken een maatschappe-
lijk werker en een psycho-
loog/orthopedagoog deel
uit van een behandelteam.
Na ontslag stopt de psy-
chosociale hulpverlening in

Revalidanten Aantal toegelaten instel-
lingen met klinische en
niet-klinische revalidatie:
18. Instellingen met al-
leen niet-klinische revali-
datie (voor het meren-
deel ziekenhuizen): 22.
(cijfers CVZ)
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de regel, ook i.v.m. verze-
kering. Indien nodig wor-
den patiënten doorverwe-
zen naar de GGZ en RI-
AGG's.

Maatschappelijk
werkers

De maatschappelijk werker
(MW) werkt mee aan het
ontwikkelen en het stimule-
ren van mogelijkheden op
persoonlijk niveau bij de
revalidant en diens naaste
betrokkenen (partner, ou-
ders, kinderen) om op een
zo goed mogelijke manier
om te gaan met de handi-
cap en de gevolgen daar-
van in ieders persoonlijk
leven. Daarnaast zal de
maatschappelijk werker
een bijdrage leveren aan
het scheppen van voor-
waarden waardoor het de
revalidant makkelijker
wordt gemaakt re revalide-
ren: een volwaardige
plaats in zijn sociale om-
geving in te nemen of te
hernemen.
MW's maken deel uit van
een multidisciplinair team
en hebben daarin een ei-
gen vakinhoudelijke in-
breng.

Psychologen Uit functiebeschrijving re-
validatiepsycholoog  van
de NIP:
Het werkgebied van de re-
validatiepsycholoog omvat
het psychisch functioneren
(cognitief, emotioneel en
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gedragsmatig) in relatie tot
lichamelijke klachten,
ziekten en aandoeningen,
in de zin van stoornissen,
beperkingen en handicaps.
Deze werkzaamheden
dragen bij aan de interdis-
ciplinaire revalidatiebehan-
deling, d.w.z. de revalida-
tiepsycholoog rapporteert
in teamverband over zijn
bevindingen en stemt zijn
psychologisch behandel-
plan af op de bevindingen
van de overige disciplines
en op door de teamleden
en patiënt gezamenlijk
geformuleerde doelstellin-
gen.
De psycholoog werkt als
zelfstandig beroepsbeoe-
fenaar binnen de door de
organisatie gestelde ka-
ders. Hij maakt deel uit van
één of meerdere behan-
delteams.

Speciaal onderwijs
Zie ook voorzienin-
gen voor auditief en
visueel
gehandicapten

Evenals bij revalidatiecen-
tra is psychosociale bege-
leiding onderdeel van de
gehele behandeling. Er is
sprake van een behandel-
team, dan wel begelei-
dingsteam of multidiscipli-
nair overleg, waarbij alle
betrokkenen met elkaar
overleggen.
Veel mytylscholen hebben
samenwerkingsverbanden
met revalidatiecentra. De
scholen bieden ook am-

Gehandicapte kinde-
ren

In 1996/'97 waren er 110
scholen in het (v)so: 9
voor doven; 31 voor
slechthorenden, 2 voor
ernstig spraakgebrekki-
gen; 4 voor visueel ge-
handicapten; 28 voor li-
chamelijk gehandicapten;
36 voor langdurig zieken;
(niet meegerekend:zmok-
scholen, pedologische
instituten en mg-
scholen). In 1996/97 wa-
ren er 18.212 leerlingen
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bulante begeleiding aan
motorisch gehandicapte
leerlingen van basisscho-
len in de regio.

in het overig (v)so (geen
mlk, zmlk, lom, zmok)

Wooncentra In de woonvormen voor li-
chamelijk gehandicapten
maakt psychosociale be-
geleiding en maatschap-
pelijke hulp vaak deel uit
van een individueel zorg-
of begeleidingsplan. Er
wordt ook ondersteuning
geboden bij het aangaan
en onderhouden van soci-
ale relaties, waaronder die
met gezin of familie. Te-
vens kan ondersteuning en
begeleiding worden gebo-
den aan gezin of familie.
Dagactiviteitencentra bie-
den naast arbeidsmatige
activiteiten en ontspan-
ningsactiviteiten ook on-
dersteuning bij persoonlijke
ontplooiing en verbetering
en instandhouding van
(sociale) vaardigheden.

Lichamelijk of meer-
voudig gehandicap-
ten die intensieve
zorg behoeven

Cijfers uit 1995:
Zestien woonvoorzienin-
gen voor kinderen en
jongeren tot 20 à 25 jaar
met ruim 500 plaatsen
Vier grote woonvormen
met gezamenlijk 720 er-
kende plaatsen en 50
kleine woonvormen met
samen 1350 erkende
plaatsen voor volwasse-
nen met een lichamelijke
of meervoudige handicap
Acht woonvormen met in
totaal 160 plaatsen voor
mensen met een auditie-
ve of visuele handicap
Ongeveer veertig activi-
teitencentra met ruim
1300 plaatsen

Een derde van de deel-
nemers woont in een
woonvorm, de anderen
wonen elders, al dan niet
zelfstandig.

Voorzieningen
voor auditief ge-
handicapten
Klinische behande-
ling van doven /
slechthorenden

Intensieve psychiatrische
behandeling

Als boven, er is een
verdeling naar kinde-
ren, volwassenen en
ouderen

Landelijke voorzieningen
voor opname van:
Kinderen: Curium
(Oegstgeest)
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Volwassenen: VIA, ver-
bonden aan APZ "Robert
Fleury" te Leidschendam
Ouderen: De Riethorst
(Ede)
VIA en de Riethorst ken-
nen ook een deeltijdbe-
handeling
De Riethorst heeft een:
klinische capaciteit van
12 'bedden', bedoeld
voor ouderen
opnamevervangende
deeltijd behandeling van
8 'stoelen' en 2 'bedden
op recept', bedoeld voor
volwassenen.
Ambulante behandeling
en begeleiding voor zo-
wel ouderen, volwasse-
nen en kinderen.

Instituten voor
doven

- 

Er zijn drie instituten
voor doven:

De instituten waren van
oudsher intramurale instel-
lingen, maar nu bieden zij
naast intramurale of resi-
dentiële zorg ook extramu-
rale of ambulante zorg, zo-
als:

- Gezinsbegeleiding
- Opvoedingsondersteu-

ning
- Maatschappelijk werk
- Psychotherapie

De instituten bieden
diagnostiek, onder-
wijs en zorg aan do-
ve, ernstig slechtho-
rende en meervou-
dig gehandicapte
dove kinderen en
jongeren.
Het IvD richt zich
ook op volwassenen
en doofblinden.
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- Koninklijk Instituut
voor doven H.D.
Guyot te Haren en
Groningen

Het instituut Guyot heeft
4 scholen, waarvan 3 in
Haren en 1 in Amster-
dam, met in totaal circa.
300 leerlingen. Het inter-
naat heeft circa. 80  be-
woners

- Christelijk Instituut
voor Doven Effat-
ha te Zoetermeer,
Voorburg en
Alphen aan den
Rijn

Effatha heeft 285 leerlin-
gen op 4 scholen en
biedt residentiële zorg
aan ca. 80 jongeren

- Instituut voor
  Doven Sint-
  Michielsgestel IvD

Het IvD had per septem-
ber 1999 438 leerlingen
op 6 scholen, w.o. mlk en
zmlk (Mariëlla, 81 l.) en
doofblinden (Rafaël, 58
l.)   en 296 interne bewo-
ners

Andere instellingen
- Koninklijke
  Ammanstichting te
Rotterdam

Geen internaat, binnen de
stichting werken vijf  scho-
len en een aantal diensten
samen

- Mgr. Terwindst-
stichting gevestigd
te Nijmegen en
Groesbeek.
De stichting is
gefuseerd met het
IvD

Landelijk orthopedago-
gisch en orthodidactisch
centrum voor diagnostiek,
behandeling,. begeleiding
en onderwijs aan (meer-
voudig) auditief/ communi-
catief gehandicapte kinde-
ren en jongeren in de leef-
tijd van 2 tot 25 jaar.

Er zijn twee zorginstellin-
gen (de Open Cirkel en
de Wylerberg) met 60
bewoners en drie scho-
len met 300 leerlingen.
Daarnaast is er ambu-
lante begeleiding voor
150 leerlingen.

Maatschappelijk
werk voor doven

Hulp bieden aan dove vol-
wassenen bij vragen en
problemen om het sociaal
functioneren of de wissel-

Dove volwassenen
waarbij gerekend
prelinguaal doven,
ernstig slechthoren-

Er zijn twee landelijke in-
stellingen voor dove of
slechthorende volwasse-
nen. De beide instellin-
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werking tussen cliënten en
hun sociale omgeving te
verbeteren.

den, plotsdoven, en
meervoudig gehan-
dicapten, waaronder
doofblinden

gen werken samen en
stemmen hun activiteiten
op elkaar af.

- Bureau O & M
(Opleidingen en
Maatschappelijk
Werk voor Doven)

Het Bureau O&M heeft een
aparte afdeling Opleidin-
gen die cliënten onder-
steunt door het begeleiden
bij het volgen van opleidin-
gen en door het ontwikke-
len van opleidingen

Bij Bureau O & M werken
zestien maatschappelijk
werkers vanuit zes unit-
kantoren die een landelij-
ke spreiding hebben. In
de tweede helft van 1999
waren er 523 cliënten.

- Maatschappelijke
dienstverlening
IvD, wordt ook ge-
noemd: Gespecia-
liseerd Maat-
schappelijk Werk
voor Dove Vol-
wassenen

De Maatschappelijke
Dienstverlening IvD kent
sinds 1999 een Bureau
Arbeid IvD, een reïntegra-
tiebedrijf  voor de doel-
groep dat hulp biedt bij het
zoeken, vinden en behou-
den van werk.

Het IvD werkt vanuit zes
locaties die eveneens
bijna heel Nederland be-
strijken. Het totaal aantal
cliënten op jaarbasis in
behandeling was in 1998:
476, in 1997: 494, in
1996: 626, in 1995: 667,
in 1994: 630.

Welzijnsstichtingen
voor Doven

Regionale organisaties,
vooral bedoeld voor gezel-
ligheid en ontmoeting. Ook
(regionale) belangenbe-
hartiging en informatiever-
schaffing. De meeste wel-
zijnsstichtingen hebben
een eigen Dovenontmoe-
tingscentrum (DOC)

Doven Er zijn 14 welzijnsstich-
tingen voor Doven
(SWD)

Voorzieningen
voor visueel ge-
handicapten

Instituten voor
blinden

De hieronder genoemde
cijfers zijn van december
2000, tenzij anders ver-
meld
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Er zijn vijf instituten
voor blinden:

De drie grote instellingen
voor blinden en slecht-
zienden, Bartiméus, Sensis
en Visio bedienen ieder
een deel van Nederland.
De ambulante hulp wordt
verleend via regionale in-
stellingen waardoor men-
sen in hun eigen omgeving
terecht kunnen.
De instellingen verzorgen
onderwijs, onderzoek, ar-
beidsgeleiding, consultatie
en advies aan blinden en
slechtzienden. Ook bieden
zij woonvoorzieningen
dagbehandeling en ambu-
lante begeleiding.

Blinde en slecht-
ziende kinderen en
volwassenen. Ook
mensen met een vi-
suele en verstande-
lijke handicap

De regionale verdeling is
als volgt:
Bartiméus: Oost- en Mid-
den-Nederland; Sensis:
Zuidoost-Nederland
(Brabant, Limburg en
Zuid-Gelderland).; Visio:
Noord- (Groningen,
Friesland, Drenthe),
Noordwest- (Noord-
Holland) en Zuidwest-
Nederland.

- Sensis, per 1 ja-
nuari 2001 ont-
staan uit een fusie
van de Blauwe
Kamer Theofaan
Groep en de on-
derwijsinstelling
Convergo.

De instelling biedt zorg,
onderwijs, onderzoek, ad-
vies, begeleiding en be-
handeling aan mensen met
een visuele beperking en
mensen met een visuele
en verstandelijke handicap
in Zuid-Nederland, zowel
kinderen als volwassenen.
Regionale centra voor
hulpverlening bevinden
zich in Breda, Eindhoven,
Nijmegen en Sittard. In
Breda en Grave zijn woon-
en dagcentra. In Rotter-
dam is nog een onderwijs-
instelling van (voorheen)
Convergo.
Op elk regionaal centrum
zijn begeleidingsteams
voor kinder- en voor vol-
wassenenzorg aanwezig.

Aanmeldingen in regio-
nale centra 2001:
Sittard: 1000 volwasse-
nen, 60 kinderen, 60
meervoudig gehandi-
capte kinderen; Breda:
ong. 400 volwassenen;
Nijmegen: ong. 650 vol-
wassenen;
Eindhoven: 850 volwas-
senen, 65 kinderen, 40
meervoudig gehandi-
capte kinderen.
Leerlingen in 2000:
Grave: 39 interne en 61
externe leerlingen. Bre-
da: meervoudig gehandi-
capte leerlingen. Rotter-
dam: 75 externe leerlin-
gen en 200 leerlingen in
de ambulante begelei-
ding
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- Bartiméus, o.m. in
Zeist en Doorn

Bartiméus biedt onderwijs,
zorg- en dienstverlening
aan mensen die blind,
slechtziend of visueel en
verstandelijk gehandicapt
zijn. De organisatie laat
zich door een christelijke
levensvisie leiden. Het
Centrum Bartiméus bevindt
zich in Zeist, de hulpverle-
ning vindt plaats via vijf re-
gionale instellingen. Acti-
viteiten van de regionale
centra: maatschappelijk
werk; contactdagen; peu-
terdagbehandeling; cur-
sussen en groepsactivitei-
ten; individuele begelei-
ding; zelfstandigheidstrai-
ning; advies over verstrek-
king van hulpmiddelen.
Regionale centra bevinden
zich in Almere, Deventer,
Gouda, Hengelo, Utrecht
en Zwolle
Bartiméushage in Doorn
biedt zorg- en dienstverle-
ning aan volwassenen en
kinderen met zowel een vi-
suele als een verstandelij-
ke beperking.

Cijfers per 1/1/2001:
Bewoners Bartiméusha-
ge Doorn: 371
Bewoners Bartiméus
Zeist: 111
Leerlingen VSO: 42 .
Leerlingen SO: 30
Leerlingen begeleid door
ambulante begeleiding
(AOB): 518

Geen gegevens over
aantallen cliënten regio-
nale centra

- Visio, Landelijke
Stichting Slecht-
zienden en
Blinden in Huizen
en Groningen

De doelstelling van Visio is
revalidatie, hulpverlening
en onderwijs aan visueel
en visueel en verstandelijk
gehandicapte kinderen en
volwassenen. Ook wordt
ambulante onderwijskundi-
ge begeleiding geboden in

In de vestiging Huizen /
Amsterdam zijn ca. 175
leerlingen, waarvan 48
intern en 250 leerlingen
in de ambulante begelei-
ding.
De regio noord in Haren
heeft 83 leerlingen in de
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het regulier onderwijs en
ander speciaal onderwijs.
De regionale instellingen
van Visio houden zich be-
zig met hulpverlening aan
en revalidatie van slecht-
zienden en blinden van
alle leeftijden: advies en
consultatie, onderzoek,
voorlichting en informatie,
dagrevalidatie en thuisre-
validatie.
De regionale instellingen
en dependances van Visio
bevinden zich in Haren
(Gr), Leeuwarden, Amster-
dam Zuid-Oost, Heer-
hugowaard, Rotterdam,
Goes en Leiden.

afdeling so, 60 leerlingen
in de afdeling meervou-
dig gehandicapten en
124 leerlingen in de am-
bulante begeleiding.
In het wooncentrum de
Heukelom verblijven 41
bewoners.

Geen gegevens over
aantallen cliënten regio-
nale centra.

- Stichting Het Loo
Erf te Apeldoorn

De doelstelling van Het
Loo Erf is:
- Revalidatie van blinde en

slechtziende volwasse-
nen

- Arbeids(her)inpassing
van visueel gehandicapte
werkzoekenden

- Hulpmiddelen
- Onderzoek en advies

Per week zijn er gemid-
deld 45 interne en exter-
ne revalidanten

- Sonneheerdt te
Ermelo

Sonneheerdt heeft woon-
centra en een centrum
Opleiding en Arbeid. Geen
scholen. Voorts dienstver-
lening op het gebied van
dagbesteding vakantie en
recreatie.

In de drie woonvormen
verblijven 113 bewoners.
Er zijn 62 personen in
opleiding.
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Patiënten-
verenigingen
en belangen-
organisaties

Er bestaan veel verenigin-
gen en organisaties van
(ouders van) gehandicap-
ten en chronisch zieken.
Steeds meer organisaties
hebben een eigen website.

Over het algemeen bieden
ze de volgende activiteiten
op het gebied van psycho-
sociale steun voor hun le-
den:
- Voorlichting over de

ziekte of aandoening
(d.m.v. brochures,
nieuwsbrief, tijdschrift of
internetsite)

- infolijn of contactlijn voor
voorlichting of steun

- lotgenotencontact, ook
bevorderen van contac-
ten tussen ouders

- uitgeven van een
nieuwsbrief of tijdschrift

- ijveren voor het verbete-
ren van de zorg (ook
scholing, huisvesting, ar-
beid, enz.)

Veel organisaties zijn aan-
gesloten bij koepels, die op
landelijk of regionaal ni-
veau de belangen van ge-
handicapten en chronisch
zieken behartigen: de CG-
Raad (Chronisch zieken en
Gehandicaptenraad Ne-
derland) en de NPCF (Ne-
derlandse Patiënten- en
Consumenten Federatie)
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Enkele voorbeelden

- Vereniging Spier-
ziekten Nederland
VSN

Vereniging van en voor
mensen met een spier-
ziekte. Het doel is de be-
langen van de leden te be-
hartigen. De VSN voert alle
bovengenoemde activitei-
ten uit.

Mensen met een
neuromusculaire
aandoening. Niet
onder de doelstelling
vallen: ziekten van
de spieren als ge-
volg van een aan-
doening van het
centrale zenuwstel-
sel of als gevolg van
een andere aandoe-
ning

De VSN heeft ruim 9000
leden, 200 kaderleden,
een landelijk bureau en
verschillende werkgroe-
pen en afdelingen

- Multiple Sclerose
Vereniging Ne-
derland MSVN

Vereniging van, door en
voor mensen met multiple
sclerose (MS). Het doel is:
- het behartigen van de

belangen van haar leden
richting overheid, zorg-
verzekeraars, zorgaan-
bieders en andere offici-
ele instanties

- stimuleren van het tot
stand komen van ade-
quate voorzieningen
t.b.v. mensen met M.S.

Mensen met MS,
een ziekte aan het
centrale zenuwstel-
sel, en direct betrok-
kenen

De MSVN heeft bijna
12.000 leden waaronder
ruim 8.500 mensen met
MS.
Er zijn 23 regionale afde-
lingen en een aantal lan-
delijke werkgroepen.

- BOSK, vereniging
van motorisch ge-
handicapten en
hun ouders

Doelstelling is het beharti-
gen van de belangen van
(ouders van) gehandicapte
kinderen en gehandicapte
jongvolwassenen

(ouders van) moto-
risch gehandicapte
kinderen en jongvol-
wassenen met han-
dicaps als spastici-
teit, hydrocephalus,
spina bifida, meer-
voudig gehandicapt,
enz.

Ong. 4500 leden en 26
regionale afdelingen. Op
het secretariaat werken
drie personen.



57

ORGANISATORISCHE
INBEDDING

AARD DIENSTVERLENING DOELGROEP(EN) OMVANG

Verenigingen
voor/van auditief
gehandicapten

- Nederlandse Ver-
eniging voor
Slechthorenden

- Behartigen van de be-
langen van slechthoren-
den/doofgewordenen

- Mensen bewust maken
van de communicatie-
problematiek tussen
slechthorenden en goed-
horenden

- Voorlichting over slecht-
horendheid

- Geeft het tijdschrift
HOREN uit

Slechthorenden,
mensen die doof
geworden zijn, lijden
aan hyperacusis
(overgevoelig voor
geluid), Ménière of
tinnitus, of een
cochleaire implant
hebben

De vereniging telt 50 af-
delingen met in het totaal
ruim 8000 leden

- Nederlandse
Christelijke Bond
voor Doven
(NCBD)

Behartiging van de geeste-
lijke en maatschappelijke
belangen van doven

Doven Ca. 1250 leden

- Nederlandse Fe-
deratie van Orga-
nisaties van Ou-
ders van Dove
Kinderen
(FODOK)

Behartiging van de belan-
gen van dove kinderen en
hun ouders d.m.v.
- Voorlichting
- Stimuleren van vroegtij-

dige onderkenning van
doofheid, gevolg door
adequate gezinsbegelei-
ding

- Bevorderen van contac-
ten tussen ouders en
school

- Verbeteren van onder-
wijsvoorzieningen voor
dove kinderen

- het voor dove mensen
toegankelijk maken van
de geestelijke gezond-
heidszorg

(Ouders van) dove
kinderen

9 lidorganisaties



58

ORGANISATORISCHE
INBEDDING

AARD DIENSTVERLENING DOELGROEP(EN) OMVANG

- Nederlandse
Federatie van
Ouders van
Slechthorende
Kinderen en van
Kinderen met
Spraak - taal
moeilijkheden
FOSS

- Streven naar maximale
ontplooiingskansen voor
de kinderen in gezin, op
school en in de samenle-
ving

- zoveel mogelijk stimule-
ren van de participatie
van ouders

(Ouders van) slecht-
horende kinderen

Ca. 4500 leden

- Slechthorende
Jongeren Organi-
satie SHJO

Ontmoetingsgelegenheid
voor slechthorende jonge-
ren alsook belangenbehar-
tiging in vrijetijds- onder-
wijs- en arbeidssituatie

Slechthorende jon-
geren tussen 12 en
30 jaar

- Stichting Belangen
Nederlandse Dove
Jongeren SBNDJ

- Behartiging van de be-
langen van dove jonge-
ren

- Ondersteunen van de
jongerenclubs en groe-
pen

- Informatie en participatie

Dove jongeren tus-
sen 12 en 30 jaar

- Stichting Plots-
doven

Belangenbehartiging van
plots/laatdoven, stimulatie
van zelfredzaamheid en
reïntegratie van de plots-
en laatdove in de horende
maatschappij

Plotsdoven en laat-
doven

Belangenbeharti-
gingsorganisaties
van en voor doof-
blinden, n.l.:

- de Helen Keller
Stichting, de con-
tactgroep Usher,
de contactgroep
Visueel-Auditief

- Belangenbehartiging van
doofblinde mensen rich-
ting overheid en dienst-
verleners

- Geven van informatie en

Doofblinden De NVBD heeft ca. 160
leden
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Gehandicapten,
en de Nederlandse
Vereniging voor
Belangenbehartiging
van Doofblinden

advies over bijv. voorzie-
ningen en regelingen
- Ondersteuning van doof-

blinde mensen en hun
sociale netwerk d.m.v.
lotgenotencontacten,
cursussen en lezingen

Verenigingen
voor/van visueel ge-
handicapten

- Nederlandse Ver-
eniging van Blin-
den en Slecht-
zienden NVBS

Belangenorganisatie voor
blinden en slechtzienden.
Activiteiten: lotgenoten-
contact, voorlichting, be-
langenbehartiging en le-
denservice. Er zijn een
aantal specifieke contact-
groepen zoals diagnose-
groepen van mensen met
dezelfde oogaandoening,
groeperingen van jonge-
ren, vrouwen en oud-
revalidanten, een protes-
tants-christelijke en een
rooms-katholieke gemeen-
schap

Blinden en slecht-
zienden

Ca. 6000 leden en 18 re-
gionale afdelingen.
Op het landelijk bureau
werken 11 personen en
op het vergadercentrum
Frits Tingenhuis zijn twee
vaste medewerkers de
diverse oproepkrachten
werkzaam

- Federatie Slecht-
zienden- en Blin-
denbelang

Samenwerkingsverband
van zes belangenorgani-
saties van blinden, slecht-
zienden, hun ouders en
naastbetrokkenen

Blinden en slecht-
zienden en hun ou-
ders

- Belangenvereni-
ging van Geleide-
hondgebruikers
BGG

- Behartigen van de be-
langen van de leden

- Verstrekken van informa-
tie aan andere geleide-
hondgebruikers en be-
langstellenden

Ca. 100 leden



60

ORGANISATORISCHE
INBEDDING

AARD DIENSTVERLENING DOELGROEP(EN) OMVANG

- Federatie van
Ouders van Visu-
eel Gehandicapten
FOVIG

- Ondersteunen van ou-
ders en ouderorganisa-
ties

- Geven van voorlichting
- Signaleren van knelpun-

ten
- Mede vorm geven aan

ontwikkelingen in de zorg
voor blinde en slecht-
ziende kinderen

Ouders van slecht-
ziende en blinde kin-
deren

- Nederlandse
Christelijke Blin-
den- en Slecht-
ziendenbond NCB

Behartigen van geestelijk
en materieel belang van
leden en blinden / slecht-
zienden in het algemeen

Blinden en slecht-
zienden

Ca. 350 leden

Koepel-
organisaties

- CG-Raad: Chro-
nisch zieken en
Gehandicapten-
raad Nederland
(fusie van voor-
heen de Gehandi-
captenraad en het
WOCZ – Werkver-
band Organisaties
Chronisch Zieken)

De CG-Raad is een koepel
van landelijke, provinciale,
regionale en grootstedelij-
ke organisaties van men-
sen met een lichamelijke
handicap of chronische
ziekte. De kerntaken zijn
collectieve belangenbe-
hartiging en service.
De dienstverlening bestaat
vooral uit ondersteuning
van de lidorganisaties, van
bewoners- en deelnemers-
raden en er worden cur-
sussen en trainingen geor-
ganiseerd. Ook is er een
meldpunt. De CG-Raad zet
zich, samen met provinci-
ale organisaties, in voor de
overdracht en uitwisseling

(Ouders van) men-
sen met een licha-
melijke functiebeper-
king of chronische
ziekte. Via hun be-
langenorganisaties
zijn b.v. mensen met
een spierziekte, met
astma, met een mo-
torische, zintuiglijke,
taal- of spraakhandi-
cap aangesloten.

Bij de CG-Raad zijn ca.
120 organisaties aange-
sloten. Gezamenlijk tel-
len deze lidorganisaties
ca. 300.000 leden.
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van kennis, ervaringen en
visie tussen en met de lo-
kale platforms en de regio-
nale patiënten / consu-
mentenplatforms.

- Vereniging
Nederlandse
Patiënten / Con-
sumenten Federa-
tie NP/CF

De NPCF is een federatie
waarbij 52 samenwer-
kingsverbanden van pati-
enten- en consumentenor-
ganisaties zijn aangeslo-
ten, waaronder 28 Regio-
nale Patiënten/ Consu-
menten Platforms
(RP/CP's).
Doelstelling:
- Behartigen van de ge-

meenschappelijke belan-
gen van de aangesloten
patiënten- en consu-
mentenorganisaties

- Ondersteunen/verlenen
van diensten aan pati-
enten- en consumenten-
organisaties en patiënte-
ninitiatieven

(Organisaties van)
patiënten en consu-
menten van zorg

Ruim 200 patiënten- en
consumentenorganisa-
ties zijn rechtstreeks of
via een samenwerkings-
verband aangesloten. De
federatie heeft 52 lidor-
ganisaties die samen
ruim 2 miljoen mensen
vertegenwoordigen.

Bij het bureau werken
rond zestig personen, dit
zijn 36 fulltime arbeids-
plaatsen.

- Dovenschap, koe-
pel van landelijke
dovenorganisaties

Behartigen van de belan-
gen van doven op natio-
naal niveau door:
- Fungeren als woordvoer-

ster en vertegenwoordig-
ster van en als aan-
spreekpunt namens do-
ven betreffende de maat-
schappelijke positie van
doven en voorzieningen
voor doven

- Ontwikkelen van visie en
beleid en van activiteiten
op nationaal en internati-
onaal niveau

Doven (geen verwij-
zing naar slechtho-
renden, blijkbaar al-
leen voor geheel do-
ven)

Vier betaalde professio-
nele medewerkers: een
directeur en drie bu-
reaumedewerkers
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Geeft de nieuwsbrief Ka-
baal uit die 4 keer per jaar
verschijnt

Internet als
instrument voor
psychosociale
steun

Vele organisaties, groepen
of individuen hebben sites
op internet. Sommige zijn
interactief, sommige geven
alleen informatie en tele-
foonnummers om te bellen.
Lotgenotencontact is een
zeer belangrijk aspect van
deze sites.

3.3 Aanvullende informatie bij het schema psychosociale dienst-
verlening

Maatschappelijk werk

Hulpverlening gebeurt als mensen zich aanmelden. Mensen met vragen over
aanvaarding van de handicap worden wel begeleid.

Op 5 oktober 2000 vond een congres plaats, georganiseerd door de Ne-
derlandse Vereniging  van Maatschappelijk Werkers: Zorg voor Zorg, over de
regionale Indicatiestelling in de gehandicaptenzorg. Een belangrijke invals-
hoek was aandacht voor maatschappelijke participatie en sociale integratie
van mensen met een handicap. De brochure "Een nieuwe uitdaging" vraagt
aandacht voor de zorgmanager in het proces van indicatiestelling.

Thuiszorg

Psychosociale steun is onderdeel van de diensten van de thuiszorg, met name
in de gespecialiseerde gezinsverzorging. Er is geen aparte aandacht voor li-
chamelijk gehandicapten. Bij de LVT zijn 125 instellingen aangesloten, met
333.000 cliënten (per week).

Sting, beroepsvereniging voor de verzorging (stond oorspronkelijk voor
Stichting Netwerk Gezinsverzorging, nu ook gehandicaptenzorg en intramurale
zorg) heeft een Werkgroep Gehandicaptenzorg. De werkgroep bestaat uit 6
verzorgenden, klassenassistenten en ADL-assistenten. In de werkgroep zijn
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verzorgenden uit verschillende werkterreinen van deze sector vertegenwoor-
digd. Zij bieden zorg in grote en kleine woonvormen, op mytylscholen, aan
bewoners van een Fokuswoning en aan particuliere budgethouders met een
PGB-budget. In 1999 is gesproken over het concept-beroepsprofiel en de ver-
eisten voor een goede beroepsuitoefening.

Cliënten wonen steeds vaker zelfstandig met ondersteuning van techni-
sche hulpmiddelen, een PGB-budget en/of medewerkers van Fokus of de
thuiszorg. Verder is sprake van afnemende verpleegduur in ziekenhuizen. Dit
veroorzaakt een verschuiving in de cliëntenpopulatie van de verpleeghuizen
en woonvormen. Steeds meer cliënten van deze instellingen hebben, naast
ernstige fysieke beperkingen, sociale, cognitieve en emotionele beperkingen.
Ook extramuraal verandert de zorgvraag. Zowel in grote en kleine woonvor-
men als in de thuissituatie hebben steeds meer cliënten geen bezigheden
buitenshuis in de vorm van werk, onderwijs of andere activiteiten.

Tot de werkzaamheden in de verzorging behoren onder meer:
• werkzaamheden in het kader van persoonlijke en lichamelijke verzorging;
• huishoudelijke werkzaamheden;
• ondersteunende, adviserende en begeleidende werkzaamheden.
Het onderscheid tussen 'gewoon' communiceren, onderhandelen en overleg-
gen met de cliënt en ondersteunen en (psychosociaal) begeleiden is niet altijd
even scherp aan te geven. Vaak loopt het in elkaar over. Als zich specifieke
problemen voordoen gaat communiceren geleidelijk over in adviseren en be-
geleiden. Begeleiden is de doelgerichte en planmatige aanpak van specifieke
problemen, bijvoorbeeld om cliënten te helpen meer greep te krijgen op de ei-
gen leefsituatie. Het ondersteunen en begeleiden is vaak verweven met het
huishoudelijke en verzorgende werk. Te denken valt aan:
• het ondersteunen en stimuleren van zelfzorg en zelfredzaamheid;
• het ondersteunen bij het structureren van de dag en de tijd;
• het ondersteunen bij het omgaan met de beperkingen en gezondheids-

problemen;
• het omgaan met en steunen van de persoonlijke relaties van de cliënt;
• het ondersteunen bij sociale contacten
• advisering en hulp in emotioneel moeilijke situaties.
Bij de werkzaamheden voor ADL-assistenten die in dienst zijn van Stichting
Fokus geldt dat Fokus formeel geen psychosociale begeleiding en geen huis-
houdelijke ondersteuning biedt.

Voor PGB-hulpverleners geldt dat zij in de meeste gevallen niet vanuit
een zorginstelling bij de cliënt thuis hulp verlenen. De cliënt, de PGB-
budgethouder, is tegelijkertijd de werkgever. Dit heeft gevolgen voor het ta-
kenpakket. PGB-hulpverleners hebben niet te maken met regels vanuit een in-
stelling.
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Consulenten LG

De consulent LG werkt niet alleen voor mensen met een lichamelijke functie-
beperking, maar ook voor mensen met een chronische ziekte.

De consulent geeft informatie en advies, is een wegwijzer, kan voor u on-
derhandelen. Om voor elkaar te krijgen wat u wilt, werkt de consulent zo nodig
samen met andere instanties en belangenverenigingen. Omgekeerd kunnen
zij ook een beroep doen op de deskundigheid van de consulent. Het werk van
de consulent sluit aan op het werk van de lokale/regionale gehandicapten-
platforms, die met name opkomen voor de gezamenlijke belangen van gehan-
dicapten en chronisch zieken in een gemeente of regio. Daarnaast is het werk
aanvullend op de activiteiten van gehandicapten- en patiëntenverenigingen,
die o.a. ontmoeting met lotgenoten organiseren en voorlichting en ondersteu-
ning bieden rondom een specifieke aandoening.

Er wordt verschillend gedacht over wat de invulling van de functie moet zijn (al
dan niet zelf ook zorg verlenen).

Somma is een vereniging van zelfstandige SDP'n die de vrijheid hebben
het zelf in te vullen. De consulenten LG zijn geen echte hulpverleners, zij zitten
een traject daarvóór, niet in de uitvoerende fase van de hulpverlening zelf. De
link ligt met name in het versterken van de zelfredzaamheid.

De consulenten LG zijn niet aangesteld voor psychosociale hulpverlening,
maar voor hulpvraagverduidelijking. Je geeft onafhankelijk advies. Het is na-
drukkelijk niet de bedoeling dat je zelf de hulpverlener uit gaat hangen. De cli-
ent regelt in principe alles zelf, je staat er alleen naast om hem of haar daarbij
te ondersteunen. De consulent moet globale kennis hebben van veel zaken. In
hun cursus krijgen de consulenten methodieken om de hulpvraag te verhelde-
ren en leren zij hoe ze op zoek moeten gaan naar informatie om die hulpvraag
te beantwoorden.

Een consulent: De consulenten LG zijn geen afdeling hulpverlening, maar
dienstverlening, verwijzing. Er is overleg met regionale patiëntenplatforms, ze
worden uitgenodigd voor vergaderingen.

Een consulent: Ik ben van huis uit maatschappelijk werkster en geef naast
ondersteuning ook psychosociale hulp. Maar ik doe dat alleen als mensen na-
drukkelijk aangeven daar prijs op te stellen.

Een consulent: Er zijn geen financiën voor psychosociale hulpverlening,
maar het hoort er wel bij.

De functie is nog in ontwikkeling, daarom is er weinig te zeggen van het
aantal cliënten. De consulenten hebben, naast een adviserende ook een be-
middelende rol naar instanties toe. Zij willen echter niet bevoogdend zijn.
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Revalidatie

Het is moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen omdat psychosociale be-
geleiding zit ingebakken in de gehele behandeling. Op dit moment worden
protocollen geschreven, maar die zijn nog niet klaar. Psychosociale behande-
ling is een groot deel van de behandeling, maar die staat vreemd genoeg niet
beschreven. In de regel stopt de psychosociale behandeling bij ontslag, soms
is er nog wat nazorg ("naijlen"). Dit heeft ook te maken met de verzekering. In-
dien nodig worden patiënten doorverwezen naar GGZ en Riagg's.

Er is weinig informatiemateriaal over, het zit erbij in de behandeling in de
kliniek. Er is een lacune in de thuissituatie.

De maatschappelijk werker maakt als lid van de revalidatieorganisatie
deel uit van de systeemwereld (d.w.z. het revalidatiecentrum als institutie),
maar is sterk gericht op de leefwereld (het gezin) van de revalidant. Meer dan
van enige andere discipline in het revalidatiecentrum vergt die positie open-
heid naar beide werelden. Het maatschappelijk werk bevindt zich op de krui-
sing tussen leefwereld en systeemwereld met loyaliteiten naar beide kanten.

Revalidatiecentrum Blixembosch heeft ook een regionaal informatie- en
documentatiecentrum voor mensen met een handicap of chronische ziekte:
IDC Informade. Het bundelt informatie over organisaties, instellingen en vere-
nigingen voor mensen met een handicap. Hierdoor ontstaat één centraal adres
voor de regio zuidoost Brabant waar men voor alle vragen over handicaps en
vormen van hulp terecht kan.

Speciaal onderwijs

Een maatschappelijk werker bij een mytylschool: De school biedt behoorlijk
wat aan op psychosociaal/sociaal-emotioneel gebied. Zelf kom ik ook veel bij
mensen thuis. In de groepen gebeurt ook veel aan trainingen. Er is ook een
psycholoog aan de school verbonden. Het team bestaat naast onder meer
leerkrachten, klassenassistenten, paramedici en een revalidatiearts uit een
maatschappelijk werkster en een psycholoog/orthopedagoog. In het kader van
de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de school met het P.A.D.-leerplan.
P.A.D. betekent Programma Alternatieve Denkstrategieën of Probeer Anders
te Denken. Het is van belang dat kinderen kennis krijgen van gevoelens bij
zichzelf en bij anderen en zich zodoende meer bewust worden hoe hun eigen
gedrag de gevoelens en het gedrag van anderen beïnvloedt. De school biedt
ambulante begeleiding aan motorisch gehandicapte leerlingen op basisscho-
len in de regio. De hulp richt zich niet alleen op de leerling, maar vooral op het
adviseren van de leerkrachten van de betreffende school. Ook leerlingen die
vanuit de mytylschool teruggeplaatst worden in het regulier basis of voortgezet
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onderwijs, kunnen twee jaar als ambulant begeleide leerlingen worden inge-
schreven en dus vanuit de mytylschool nog begeleiding krijgen.

Een andere mytylschool: De zorgstructuur is gebaseerd op het ORAP:
Onderwijs en Revalidatie Activiteiten Plan met het motto ‘één kind, één team,
één plan’. De school kent per leerling een begeleidingsteam, dat bestaat uit:
een directielid van de school, de revalidatiearts, maatschappelijk werkende en
psychologe of orthopedagoge. Ook is er psychosociaal overleg met directie,
maatschappelijk werkende en psychologe, waar leerlingen worden ingebracht
die problemen hebben op het psychosociale vlak. Tevens is er een schoolver-
latersteam waarin ook een maatschappelijk werkende en psychologe zitten.
Deze groep begeleidt de leerling en ouders of verzorgers naar het beste ver-
volg op de mytylschool. De school biedt ook ambulante begeleiding aan leer-
lingen op reguliere scholen en heeft een dependance in een reguliere basis-
school, waar therapeutische behandeling individuele zorg en ondersteuning
gegeven kunnen worden.

Woonvormen

In de afgelopen tien tot twintig jaar is de groep bewoners en deelnemers van
woonvormen en activiteitencentra veranderd qua samenstelling. Door verrui-
ming en differentiatie van de mogelijkheden kunnen veel mensen met een li-
chamelijke handicap thuis blijven wonen of een aangepaste woning betrekken.
De woonvormen en activiteitencentra richten zich nu op mensen met een ern-
stige lichamelijke meervoudige of zintuiglijke handicap. Ongeveer de helft van
de cliënten zijn mensen met hersenletsel na ziekte of ongeval. Circa een kwart
heeft aangeboren hersenletsel.

Een voorzieningencentrum bij een revalidatiecentrum: Er zijn veel meer-
voudig gehandicapten. De maatschappelijk werker geeft materiële ondersteu-
ning en helpt bij relatieproblemen. Er zijn persoonlijk begeleiders voor de be-
woners. Regelmatig komen de verschillende disciplines waarmee de bewoner
te maken krijgt bijeen voor multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg wordt
voor iedere bewoner een zorgplan opgesteld. De maatschappelijk werker is de
vertrouwenspersoon voor de bewoner. Hij behartigt de materiële zake voor de
bewoner, zoals ondersteuning bij financiële zaken en sociale wetgeving. Ook
geeft de maatschappelijk werker steun bij psychosociale problemen. Boven-
dien coördineert de maatschappelijk werker de opname en het ontslag van
bewoners. Bij de behandeling kan ook een orthopedagoog betrokken zijn. De-
ze behandelt en begeleidt bij psychosociale problemen en gedragsproblemen.

Een grote woonvorm: Er zijn zorgcoördinatoren per afdeling. Die doen
ook aan psychosociale hulpverlening. Er zijn drie maatschappelijk werkers in
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dienst. De bewoners wonen er permanent, een derde deel heeft MS. Er is
geen revalidatie.
Een grote woonvorm: Enkele aspecten van de immateriële hulpverlening:
• psychosociale ondersteuning van bewoners en zonodig hun directe om-

geving;
• deelname aan alle kernteams;
• deelname aan de begeleidingscommissie dagopvang en gestructureerde

activiteiten;
• activiteiten op het gebied van emancipatie en participatie;
• begeleiding van diverse groepen (vrouwengroep, bewonersraad).

Enkele aspecten van materiële hulpverlening:
• regelmatig en intensief contact met bewoners van wie het financieel en

administratief beheer is overgenomen;
• incidenteel contact met bewoners n.a.v. vragen op materieel gebied;
• aanvragen van uitkeringen en vergoedingen;
• hulp bij schuldenproblematiek.
Het aantal "onderhoudscontacten" (d.w.z. contacten met geen andere bedoe-
ling dan de leefsituatie van de bewoner zoveel mogelijk te stabiliseren) blijft
aanzienlijk en is moeilijk af te bouwen. Het aantal intensieve begeleidingsvra-
gen neemt toe, met name van nieuwe bewoners. Het aantal kernteams dat
door Indicare wordt aangevraagd in het kader van een observatie- en advies
periode is toegenomen. Mogelijk houdt dit verband met de toegenomen com-
plexiteit van de zorgvragen, een tendens die al langer gesignaleerd wordt. Er
zijn meer vragen naar tijdsbesteding/werk ten gevolge van het verdwijnen van
de werkplaats.

Een stichting, die een aantal kleine woonvormen en een activiteitencentra
beheert: Er is een complexe hulpvraag. Er wordt ook ambulante ondersteuning
geboden. De dienstverlening is een ruim begrip en omvat bijvoorbeeld hulp bij
de dagelijkse verzorging (ADL), psychosociale zorg, begeleiding en onder-
steuning. Het gaat om mensen met een lichamelijke, lichamelijk meervoudig
en/of zintuiglijke handicap. Als gevolg van de handicap of het hersenletsel
hebben deze mensen een achterstand in hun sociale, emotionele en maat-
schappelijke functioneren. Het doel van de dienstverlening is deze achterstan-
den op te heffen.

Er is een project over zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenlet-
sel, met begeleiding in de thuissituatie. Er is een projectplan ontwikkeld waar-
bij de hulp die aangeboden wordt bestaat uit een op het individu afgestemd
zorgaanbod. Belangrijk uitgangspunt is dat in een vroeg stadium hulp wordt
geboden zodat het sociale netwerk van de getroffene intact wordt gehouden of
wordt hersteld. Het doel is de thuissituatie te ondersteunen door vroegtijdig
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kennis, ervaring en mogelijkheden aan te reiken waardoor de draagkracht van
de partner of huisgenoten wordt vergroot.

Voorzieningen voor auditief gehandicapten

'Doventeams' in de GGZ

Doventeams is een naam die voor het gemak wordt gebruikt. De Riethorst
in Ede spreekt van GGZ-centrum voor doven en slechthorenden en Doven-
team Noord-Nederland vindt hulp aan mensen met een auditieve handicap
een vriendelijker taalgebruik. Vijf Riagg's in Nederland hebben een gespeciali-
seerd doventeam. Zij werken alle supraregionaal, waardoor heel Nederland
bediend wordt vanuit deze Riagg's die een samenwerkingsverband kennen in
de vorm van de VEDOR, de Verenigde Doven Riagg's.

Het landelijk GGZ-centrum voor Doven en Slechthorenden De Riethorst in
Ede is in oktober 2000 van start gegaan. In dit samenwerkingproject is de ou-
de afdeling Doven van de RIAGG Veluwevallei (GOUDT, Gelders Overijssels
Utrechts Doventeam) opgenomen. In het centrum zijn ambulante behandeling,
deeltijdbehandeling en klinische behandeling (speciaal voor ouderen) geïnte-
greerd

Doveninstituten

Het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel is een landelijk en internationaal
centrum voor diagnostiek, onderwijs, opvoeding, begeleiding en behandeling
van doven, auditief/verstandelijk beperkten, doofblinden, personen met ernsti-
ge spraak-/taalmoeilijkheden en meervoudig beperkten met gedragsproble-
men. Het IvD ontwikkelt zich van een van oudsher intramurale instelling tot
een instelling die steeds meer thuisnabij onderwijs en zorg biedt. Een groeiend
aantal cliënten consulteert het IvD, zoals kinderen in de gezinsbegeleiding,
kinderen en volwassenen in ambulante begeleiding of in dagbehandeling en
cliënten die een beroep doen op maatschappelijke dienstverlening. Het IvD
heeft circa 600 leerlingen en bewoners. Er werken ruim 850 personeelsleden.
Naast de diagnostiek, onderwijs, begeleiding en behandeling van interne leer-
lingen wordt voor 150 leerlingen ambulante begeleiding verzorgd, waardoor
deze kinderen in staat zijn deel te nemen aan het reguliere onderwijs.

Er bestaan diverse vormen van ortho(ped)agogische begeleiding, alsme-
de onderwijs en maatschappelijk werk. Onderwijs en begeleiding kunnen in-
tern plaatsvinden, maar ook in dag-/ deeltijd of ambulant. Het IvD heeft ver-
schillende scholen waar onderwijs wordt gegeven aan dove kinderen, aan do-
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ve kinderen met leer- en gedragsproblemen en/of ernstige spraaktaalstoornis-
sen, aan dove moeilijk of zeer moeilijk lerende kinderen en aan doofblinde
kinderen. Daarnaast zijn er scholen voor voortgezet onderwijs.

Circa de helft van de leerlingen woont tijdens de schoolweek full- of part-
time in een leefgroep. Begeleiding, behandeling en verblijf van een kind kun-
nen sterk variëren. Er bestaat de mogelijkheid tot plaatsing binnen het IvD,
maar daarnaast kan ook zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving
van het kind geboden worden. Plaatsing van communicatief beperkte kinderen
in het reguliere onderwijs in de thuissituatie, met ambulante begeleiding vanuit
het IvD, wordt waar mogelijk gestimuleerd.

Auditief/communicatief beperkte volwassenen vragen in wisselende mate
en op wisselende momenten ondersteuning om zo onafhankelijk mogelijk te
leven. Aan deze volwassenen wordt voortgezette vorming en begeleiding ge-
boden, zoals: ambulante studiebegeleiding, beroepsbegeleidend en algemeen
educatief onderwijs, handvaardigheidstraining, zelfstandigheidstraining en
woon- en dagprogramma-ondersteuning. Pastorale en maatschappelijke
dienstverlening alsmede onderzoek en begeleiding in het kader van het Dia-
gnostisch Centrum voor Communicatie- en Zintuigstoornissen, behoren even-
eens tot het dienstverleningsaanbod.
Het Centrum voor Gezinsbegeleiding biedt ondersteuning en begeleiding aan
gezinnen met een auditief en / of visueel beperkt kind, bestaande uit:
• pedagogische ondersteuning aan het gezin;
• het op gang brengen en in stand houden van de communicatie bij het

kind en binnen het gezin;
• het toeleiden van het kind naar een passende vorm van onderwijs en/of

zorg.
Maatschappelijk werk voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt gegeven
vanuit het Diagnostisch Centrum voor Communicatie- en Zintuigstoornissen.
Maatschappelijk werkers bieden begeleiding aan de cliënten van het Centrum
voor Gezinsbegeleiding en aan de leerlingen tot 18 jaar. Samen met de ou-
ders, de leerling, het onderwijzend personeel en het opvoedend personeel
wordt gewerkt aan inpassing van het communicatief beperkte kind in zijn
thuissituatie.

Maatschappelijke dienstverlening aan dove volwassenen: Auditief / com-
municatief beperkte volwassenen, zowel wonend in of bij het IvD, maar ook
woonachtig in de rest van Nederland, kunnen een beroep doen op deze
dienstverlening (zie onder maatschappelijk werk voor doven).
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Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot

Het instituut biedt onderwijs en zorg aan dove, ernstig slechthorende en meer-
voudig gehandicapte kinderen. Het instituut biedt verschillende vormen van
zorg, zowel intramurale zorg als extramurale zorg.

De intramurale zorg omvat een internaat (gewone huizen in een wijk) met
daarbinnen 7 eenheden waarin jongeren, afhankelijk van de behoefte aan
aandacht en ondersteuning kunnen worden geplaatst (leefgroepen, leef/ leer-
groepen, behandel- en observatiegroepen, gezins-, logeer- en trainingshuis en
begeleid wonen).

De extramurale zorg biedt verschillende vormen van dagbehandeling en
hulpverlening 'aan huis', zoals gezinsbegeleiding, communicatiecursussen,
maatschappelijk werk, logopedie, psychotherapie en fysiotherapie. Aan gezin-
nen met een jong doof of (ernstig) slechthorend kind wordt standaard onder-
steuning geboden in het kader van gezinsbegeleiding. Na afloop van deze pe-
riode kan op verzoek hulp bij materiële en immateriële aangelegenheden wor-
den geboden. Ook kunnen ouders hulp krijgen bij de opvoeding. De onder-
steuning kan plaats vinden in de vorm van gesprekken, maar ook door middel
van cursussen of tijdelijke intensieve praktische ondersteuning bij de dagelijk-
se opvoeding. Deze vorm van hulpverlening kan op indicatie ook geboden
worden aan dove ouders met horende kinderen.

Psychotherapie: Wanneer daartoe aanleiding bestaat, in verband met het
sociale en/of emotionele functioneren van het kind, is er de mogelijkheid om
nader onderzoek en behandeling te laten verrichten door een psychothera-
peut. Op dit gebied wordt nauw samengewerkt met het GGZ-doventeam.

Christelijk Instituut voor Doven Effatha

Naast verschillende vormen van residentiële zorg biedt Effatha ook gezinsbe-
geleiding en opvoedingsondersteuning.

Gezinsbegeleiding: na een gesprek met een maatschappelijk werkster en
een psychologisch onderzoek, krijgt het gezin een vaste begeleidster die het
gezin regelmatig bezoekt. De ouders of verzorgers kunnen met allerlei vragen
rond doofheid bij de gezinsbegeleidster terecht. Daarnaast geeft de begeleid-
ster praktische informatie en verzorgt zij cursussen. Ook worden er gezinsda-
gen voor het hele gezin georganiseerd.

IAC Informatie- en Adviescentrum in Leiden: op het centrum wordt infor-
matie gegeven over communicatiehulpmiddelen, de aard en gevolgen van
doofheid/slechthorendheid, voorkomen van gehoorschade, vergoeding van
hulpmiddelen, onderwijs, woon- en zorgvormen en communicatiecursussen.
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Koninklijke Ammanstichting

Binnen de stichting werken verschillende scholen en diensten samen. Er zijn
vijf scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs, een lesplaats, een dienst
voor ambulante begeleiding, vier audiologische centra, een centrum voor voor-
lichting, een bureau voor arbeidsintegratie en een researchafdeling. Het
zorgaanbod bestaat uit onderzoek, advisering, hulpverlening, technische on-
dersteuning, gezinsbegeleiding, (communicatie)cursussen voor slechthoren-
den en plots- en laatdoven.

Maatschappelijk werk: de maatschappelijk werkers geven advies en be-
geleiding aan kinderen of volwassenen. Maar ook aan ouders, leerlingen en
oud-leerlingen van de scholen van de Ammanstichting. Ook zorgen zij voor
plaatsing en begeleiding als een kind behoefte heeft aan pleegzorg.

Maatschappelijk werk voor doven

Tot 1999 werd het maatschappelijk werk voor de residentiële cliënten van het
Instituut voor Doven (IvD) vanaf 18 jaar nog door de Dienst Maatschappelijk
Werk uitgevoerd. Vanaf 2001 zijn alle cliënten niet meer residentieel, maar
zelfstandig wonend in geheel Nederland. 2000 is een overgangsjaar, waarin
interne cliënten van 18 jaar en ouder worden overgedragen aan maatschap-
pelijk werkers van de divisies. Het gespecialiseerde maatschappelijk werk voor
doven beoogt antwoord te geven op hulpvragen van cliënten uit de doelgroep
om het sociaal functioneren of de wisselwerking tussen cliënten en hun sociale
omgeving te verbeteren. Zij doet dit vanuit een confessionele, i.c. een katho-
lieke basis.
Kerntaken van de hulpverlening aan dove volwassenen:
• psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld relatie- en communicatiepro-

blemen;
• Concrete en informatieve hulpverlening, bijvoorbeeld sociale regel- en

wetgeving;
• onderzoek en rapportage;
• case management, bij complexere problematiek een multidisciplinaire

aanpak;
• signalering en preventie.
Bureau Arbeid IvD: Dit bureau is een reïntegratiebedrijf voor de doelgroep au-
ditief/communicatief beperkten. Doven, slechthorenden en ernstig spraakge-
stoorden, ook met nevenhandicaps, krijgen vanuit dit bureau hulp bij zoeken,
vinden en behouden van werk. Er zijn een aantal projecten gestart, zoals
BOEM (een samenwerkingstraject in Grave met organisaties uit de verstande-
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lijk gehandicapte sfeer, visueel beperkten en lichamelijk gehandicapten), pro-
ject LINK (werkzoekenden omscholen tot groepsleider).

Bureau O & M, Opleidingen en Maatschappelijk Werk voor Doven

Het bureau is de opvolger van de Stichting Madido (Maatschappelijke Dienst-
verlening aan Doven) die in juni 1999 is gestopt. Madido was de enige aan
doven dienstverlenende organisatie die onafhankelijk was van de doveninsti-
tuten in Nederland. Tot de totstandkoming van Madido waren doven in Neder-
land in feite gedurende hun hele leven aangewezen op deze instituten het-
geen het gevaar inhield van bevoogding. Met medewerking van het REC (Re-
gionaal Educatief Centrum) Rijnstreek en het ministerie van VWS zijn twee
van de drie afdelingen voortgezet: het maatschappelijk werk en de volwasse-
neneducatie. De afdeling tolkenbemiddeling werd overgenomen door de uit-
zendorganisatie Randstad en ging later over naar TC Visinet.

Maatschappelijk werkers voor doven hebben leren gebaren en hebben
kennis over doofheid en de gevolgen ervan. In de tweede plaats maakt de ge-
heel eigen cultuur van doven dat alleen gespecialiseerde hulpverleners dove
mensen kunnen helpen. Maatschappelijk werkers voor doven zijn op de
hoogte van de sociale kaart van de doven. Er wordt vooral samengewerkt met
de ook voor doven gespecialiseerde tweede en derdelijns hulpverleners.

Activiteiten:
• psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld relatieproblemen, isolatie en

eenzaamheid;
• concrete en informatieve hulpverlening, bijvoorbeeld sociale wet- en re-

gelgeving, tolken en andere voorzieningen;
• onderzoek en rapportage;
• signalering, belangenbehartiging en preventie;
• case management.
Overleg en samenwerking zijn er met alle organisaties in dovenland. Met de
"Doven-Riaggs" en de "Doven-psychiatrie" is structureel overleg en zijn er
verwijzingsafspraken. Verder wordt deelgenomen aan het Platform Psychische
Hulpverlening aan Doven, waaraan de belangenorganisaties en zorgverleners
deelnemen. Ook wordt deelgenomen aan overleg met Plotsdoven en in de
Zorgregieteams voor Doofblinden.
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Voorzieningen voor visueel gehandicapten

Revalidatiecentrum Het Loo Erf

Psychosociale steun is geheel verweven met alle activiteiten. Psychosociale
ondersteuning en aandacht voor verwerkingsproblematiek zijn onderwerpen
die binnen de revalidatieprogramma's als een "rode draad" verweven zijn door
de diverse revalidatie-onderdelen. Voor een gedeelte wordt hier binnen het
programma vorm gegeven (zowel individueel als groepswijze), voor een ge-
deelte komt het min of meer spontaan aan de orde door reacties en discus-
sies. Eens per week vinden groepsgesprekken plaats. De groep wordt ver-
sterkt met twee begeleiders en de bij het team behorende psycholoog. Ge-
spreksrondes, interviews, open en gesloten opdrachten en situatiebesprekin-
gen maken deel uit van het psychosociaal groepswerk. De diverse behande-
laars hebben bovendien een signalerende functie en lichten de trajectbegelei-
der en/of psycholoog in, wanneer wordt ingeschat dat een cliënt nadere aan-
dacht behoeft rondom problematiek die er speelt. Tenslotte ervaren veel cli-
enten ondersteuning aan het "lotgenotencontact". Dit is een inherent positief
effect van het feit, dat cliënten voor een langere periode (minimaal vier maan-
den) intramuraal in het centrum verblijven en dus in nauw contact komen met
anderen die vergelijkbare problematiek te verwerken hebben.

Sonneheerdt

Sonneheerdt biedt dienstverlening op het gebied van opleiding, werken, dag-
besteding, wonen, vakantie en recreatie.

Sonneheerdt Opleiding & Arbeid biedt individuele dienstverlening op het
gebied van opleiding en arbeid in relatie tot visuele handicaps en bemiddelt
ook tussen slechtziende en blinde werkzoekenden en werkgevers.

De sector Wonen van Sonneheerdt biedt slechtzienden en blinden een
aantal faciliteiten op het gebied van huisvesting. Op het terrein van Sonne-
heerdt en in het centrum van Ermelo staan enkele woonvormen voor bewo-
ners die er permanent verblijven of die ernaar streven om - onder begeleiding
van de sector - op termijn zelfstandig te gaan wonen. Deze begeleiding is ook
beschikbaar voor slechtzienden en blinden die elders in Nederland - met name
in het midden en oosten van het land - al zelfstandig wonen. In het project Be-
geleid Zelfstandig Wonen werkt Sonneheerdt Wonen samen met Bartiméus.
Daarnaast is er een centrum voor dagverzorging voor oudere slechtzienden en
blinden.
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Bartiméus

Bartiméus is een organisatie voor onderwijs, zorg- en dienstverlening aan
mensen die blind, slechtziend of visueel en verstandelijk gehandicapt zijn. Het
Centrum Bartiméus staat in Zeist. Daar bevinden zich woongroepen, zowel op
het terrein (voor visueel gehandicapte kinderen en jongeren vanaf 5 jaar) als in
appartementen voor jongeren vanaf 16 tot 25 jaar, die er zelfstandig leren
wonen).

De dienstverlening aan zelfstandig wonende slechtzienden en blinden
vindt plaats via vijf regionale instellingen in Almere, Deventer, Gouda, Henge-
lo, Utrecht, Zwolle. Activiteiten van de regionale centra: maatschappelijk werk,
contactdagen, peuterdagbehandeling, cursussen en groepsactiviteiten, indivi-
duele begeleiding, zelfstandigheidstraining; advies over verstrekking van
hulpmiddelen.

Sensis

De zorginstelling De Blauwe Kamer Theofaangroep en de onderwijsinstelling
Convergo zijn per 1 januari 2001 gefuseerd in de stichting Sensis. De stichting
wil gaan werken volgens de 'één cliënt, één regie' gedachte. Aanmelding loopt
in het vervolg via één voordeur. Het is de bedoeling dat zorgplan en onder-
wijsplan worden samengevoegd tot één behandelingsplan voor iedere cliënt.

Regionale hulpverlening:
Het team kinder- en jeugdzorg werkt voor kinderen en jongeren tot twintig jaar
en hun opvoeders.

In het team volwassenenzorg  ligt het accent op het begeleiden van men-
sen die op latere leeftijd te maken krijgen met een visuele beperking. De
Blauwe Kamer Theofaangroep biedt ondersteuning  bij het leren van nieuwe
vaardigheden in het dagelijks leven en het verwerken van de ingrijpende ge-
volgen van een visuele beperking. Ook kan men bij de regionale centra terecht
voor adviezen, bijvoorbeeld over het aanvragen van voorzieningen en het ge-
bruik van hulpmiddelen.

Intramurale hulpverlening:
De Blauwe Kamer, gevestigd in Breda, biedt intramurale zorg aan visueel en
verstandelijk gehandicapte mensen van alle leeftijden. In Grave bevindt zich
het woon- en dagcentrum voor slechtziende en blinde kinderen in de school-
leeftijd.
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Onderwijs (Convergo):
Op de locaties in Grave en Rotterdam volgen slechtzienden en blinde kinderen
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De school in Breda is be-
doeld voor meervoudig gehandicapte kinderen.

Daarnaast biedt Convergo ambulante onderwijskundige begeleiding. Het
aantal cliënten dat gebruik maakt van ambulante onderwijskundige begelei-
ding is sterk toegenomen ten opzichte van  het aantal cliënten dat gebruik
maakt van de vaste locaties in Grave en Rotterdam. Op dit moment is de ver-
houding 30% speciaal onderwijs tegen 70% ambulante begeleiding. Het ge-
volg is dat in Grave en Rotterdam voornamelijk leerlingen overblijven met leer-
en gedragsproblemen, terwijl de leerlingen die VMBO of HAVO volgen steeds
vaker naar reguliere scholen gaan (verdichtingsproblematiek).

Visio

De instellingen van Visio in Haren en Huizen bieden woonmogelijkheden en
ambulante woonbegeleiding. Daarnaast beheert Visio een zorgcentrum voor
visueel gehandicapte ouderen en een woonvorm voor slechtziende en blinde
jongvolwassenen.

De sector Arbeid en Dagbesteding van de instellingen voor jongeren of
volwassenen met een meervoudige (visueel en verstandelijk) beperking biedt
mogelijkheden voor een dagprogramma, vorming en training.

Ook Visio beheert een aantal regionale instellingen. Die bevinden zich in
Noord en Zuid-West Nederland en in Noord-Holland. Zij houden zich bezig met
hulpverlening aan en revalidatie van slechtzienden en blinden van alle leeftij-
den: consultatie en advies, onderzoek, voorlichting, en informatie over onder
andere hulpmiddelen, dagrevalidatie, thuisrevalidatie en dag-en-nachtopname
in een woonvoorziening.

Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties

Gehandicapten- en patiëntenverenigingen bieden verscheidene faciliteiten
voor hun leden en achterban, zoals voorlichting over ziektebeelden en aan-
doeningen, voorzieningen en andere onderwerpen. Ook bieden zij lotgenoten-
contact. Daarnaast bestaan er landelijke, provinciale, lokale en regionale plat-
forms die de collectieve belangenbehartiging op zich nemen. Hieronder wor-
den slechts enkele verenigingen genoemd. De andere verenigingen ontplooien
soortelijke activiteiten.
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Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

De VSN geeft voorlichting via de 'Spierziekteninformatielijn'. Daarnaast veel
informatiemateriaal zoals brochures, nieuwsbrieven, het tweemaandelijks blad
Contact en een website. Ook worden landelijke en regionale voorlichtingsbij-
eenkomsten gehouden. Er zijn verschillende consulenten die (landelijke)
spreekuren houden.

Voor het bevorderen van onderlinge contacten zijn er regionale afdelingen
en landelijke diagnosegroepen. Naast opvang van (nieuwe) leden door regio-
nale contactpersonen, brengt de VSN leden met elkaar in contact zowel indivi-
dueel als in groepsverband.

Voor het verbeteren van de zorg, zowel (para)medisch als me-
disch(technisch) als psychosociaal, heeft de VSN netwerken die zich richten
op diagnostiek en behandeling, revalidatie, erfelijkheidsvoorlichting en adem-
halingsondersteuning.

Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)

Activiteiten van de MSVN op psychosociaal terrein:
• In de 23 regionale afdelingen organiseren vrijwilligers voorlichtingsbijeen-

komsten, gespreksgroepen (ook voor partners), themabijeenkomsten en
huisbezoek.

• Geeft informatie over MS en geeft folders en brochures uit en een twee-
maandelijks magazine 'MenSen'.

• Voor ondersteuning bij individuele vragen is er de MS-telefoon. De me-
dewerkers, die zelf MS hebben of er nauw bij betrokken zijn, beantwoor-
den vragen, geven ondersteuning en informatie, bieden een luisterend
oor en verwijzen indien nodig naar een deskundige binnen of buiten de
vereniging.

• Het organiseren van themadagen en symposia.

BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

Het lotgenotencontact bestaat uit het in contact brengen van ouderparen en
oproepen in het verenigingsblad. De BOSK heeft een website waar vragen,
antwoorden en opmerkingen gesteld kunnen worden.
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Dovenschap

Dovenschap is een vrijwilligersorganisatie die structureel subsidie ontvangt
van het Ministerie van VWS. Momenteel werkt het aan een reorganisatie die
tot doel heeft van Dovenschap een ledenorganisatie te maken. Dovenschap
vertegenwoordigt zo'n 15.000 doven in Nederland.

Dovenschap werd in 1999 vaak gevraagd om mee te denken en te helpen
bij het oplossen van allerhande problemen waar individuele doven en/of do-
venorganisaties mee geconfronteerd worden. Soms kan dat door mensen door
te verwijzen naar de juiste instanties, het verstrekken van informatie of het
voeren van besprekingen, dan wel het bemiddelen daarbij.

Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)

Directe belangenbehartiging vindt plaats via de service van het Meldpunt. Daar
krijgt iedere beller meteen antwoord of wordt doorverwezen naar de juiste in-
stantie. De beleidsmedewerkers werken aan belangenbehartiging en dienst-
verlening op de terreinen: sociale zekerheid; beeldvorming; hulpmiddelen; mo-
biliteit; onderwijs; relaties en seksualiteit; toegankelijkheid; volksgezondheid;
inkomensbeleid en armoedebestrijding; arbeid.

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF

Psychosociale steun wordt verleend door de lidorganisaties die steun verlenen
aan specifieke groepen. In sommige regio's is er samenwerking tussen ge-
handicaptenorganisaties en RP/CP's waarbij de RP/CP's de zorgkant doen en
de gehandicaptenorganisaties de beleidskant.

Internet als instrument voor psychosociale steun

Veel sites voor en door gehandicapten en chronisch zieken zijn gegroepeerd
op de gehandicapten.pagina (http://gehandicapten.pagina.nl) en de 'dochters'
daarvan, zoals de slechthorendenpagina (http://slechthorenden.pagina.nl) de
dovenpagina (http://doven.pagina.nl) en de visueelgehandicaptenpagina
(http://visueelgehandicapten.pagina.nl).
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4 Visie op vraag en aanbod van de psychosociale
dienstverlening bij vertegenwoordigers van de
belangenorganisaties

4.3 Opzet en uitvoering van de interviews

Zoals voorgesteld in het projectplan, zijn vraaggesprekken gehouden met een
aantal personen van verenigingen van mensen met een functiebeperking of
chronische ziekte. De bedoeling daarvan was informatie te verkrijgen over de
vraag in hoeverre het dienstenaanbod voorziet in de behoeften aan psychoso-
ciale steun bij hun achterban en, in aansluiting daarop, wat er nodig is om be-
ter aan die behoeften te voldoen.

De gegevens die reeds beschikbaar waren gekomen uit de voorgaande fasen
van het onderzoek gaven aanleiding de interviews te richten op vijf onderwer-
pen. Allereerst is bepaald wat de respondenten al dan niet tot psychosociale
steun rekenen. Vervolgens kwamen twee brede thema's aan de orde, namelijk
de inschatting in hoeverre het beschikbare dienstenaanbod op dit gebied vol-
doet aan de aanwezige behoeften bij hun achterban, en in hoeverre een cate-
goriale of ziekte/handicapspecifieke dan wel algemene benadering de voor-
keur verdient. Daarna werd de aandacht gericht op bepaalde vormen van
dienstverlening. Er is nagegaan wat de respondenten vinden van de consu-
lenten voor Lichamelijk Gehandicapten (consulenten LG) bij de SPD's en ten-
slotte is hun visie op de voorgestelde "integrale functie" gepeild.

In overleg met de sDG is een lijst opgesteld van te interviewen personen die
zich binnen de verschillende verenigingen bezig houden met het onderwerp
psychosociale steun. Die hebben we telefonisch benaderd met het verzoek
deel te nemen aan een interview. Op deze manier zijn negen interviews ge-
houden, en wel met: mevr. G. Andreas (Astma Patiëntenvereniging), dhr. G.
Boekhoff (Nierpatiëntenvereniging LVD), mevr. A. Bolle (NP/CF), Mevr. R.
Broekgaarden (Vereniging Spierziekten Nederland), mevr. R. Detmers en dhr.
A. Weber (resp. CG-Raad en PGU), mevr. L. Reitsma (LPR, eerder Multiple
Sclerose Vereniging Nederland en WOCZ), mevr. T. Schippers (Federatie
Slechtzienden- en Blindenbelang), mevr. M. Suijkerbuijk-van Beek (Epilepsie-
vereniging Nederland) en dhr. R. van Zuijlen (Amsterdams Patiënten / Consu-
menten Platform, afdeling Amsterdam van de Multiple Sclerose Vereniging).

Nadat ze hadden ingestemd met het interview, kregen de respondenten ter
voorbereiding een blad met vragen toegestuurd. In de interviews dienden die
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als openingsvragen. Inhakend op hetgeen de respondent naar voren bracht,
werd vervolgens met vervolgvragen dieper op de onderwerpen ingegaan.

Het blad bevatte de volgende vragen:
Onderwerp 1: Afbakening "psychosociale steun"
Wat verstaat u onder psychosociale steun? Wat wilt u onder deze vorm van dienstverlening laten
vallen en wat er buiten houden?
Mogelijke aspecten zijn onder meer:
- Begeleiding op emotioneel gebied, bijvoorbeeld bij verwerking van de handicap en bij toekomst-

beeld en- verwachtingen
- Steun bij praktische zaken, bijvoorbeeld wat betreft de financiële situatie, wonen, voorlichting of ad-

vies over mogelijke voorzieningen en dienstverlening
- Steun bij maatschappelijke integratie, bijvoorbeeld op het gebied van werk, vrijetijdsbesteding en

sociale contacten
Onderwerp 2: Vraag en aanbod
- Behoeften aan psychosociale steun bij de achterban: Als u uw oor te luisteren legt bij de achterban,

wat hebben de mensen nodig op dit gebied?
- Bij wie kunnen de mensen daarvoor terecht?
- Aan welke vorm van steun geeft de achterban de voorkeur: een individuele aanpak of een groeps-

matige aanpak?
- Is de capaciteit van het aanbod voldoende om te kunnen voorzien in de behoeften?
- Waar liggen de tekorten? Bij welke vragen en bij welke mensen?
- Vallen er op bepaalde momenten "gaten" in de psychosociale steun, bijvoorbeeld na het verlaten

van het revalidatiecentrum of andere zorg- of onderwijsvoorziening?
- Sluiten de verschillende vormen van psychosociale steun voldoende op elkaar aan? Waar liggen de

eventuele knelpunten in de afstemming?
Onderwerp 3: Categoriaal of algemeen
- Dient de psychosociale steun naar uw inzicht  vooral rond de specifieke handicap of ziekte georga-

niseerd te worden, of heeft een algemenere aanpak de voorkeur?
- Welke voordelen en nadelen ziet u in een handicap- of ziektespecifieke benadering en welke voor-

en nadelen in een algemenere benadering?
- Welke vragen/problemen bij de achterban vereisen naar uw mening een handicap- of ziektespeci-

fieke benadering? En welke vragen/problemen een algemenere benadering?
- In het onderwijs is gekozen voor het systeem van "het rugzakje": gehandicapte kinderen maken

gebruik van een algemene onderwijsvoorziening (d.w.z. gaan naar een reguliere school), waarbij ze
zich de benodigde speciale voorziening aanschaffen uit het leerlinggebonden budget. Is dit model
naar uw oordeel ook toe te passen in de psychosociale dienstverlening?

Onderwerp 4: De consulenten-LG bij de SPD's
Sinds kort zijn bij de SPD’s consulenten-LG aangesteld, waar mensen met een lichamelijke handicap
terechtkunnen met praktische vragen en problemen.
- Hoe beoordeelt u de functie van deze consulenten?
- In hoeverre kunnen zij voorzien in de behoefte aan psychosociale steun bij uw achterban?
- Zijn zij voldoende toegankelijk voor uw achterban?
- Welke rol ziet u voor deze consulenten weggelegd in de toekomst?
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Onderwerp 5: Nut van een integrale functie
Er wordt nogal eens geklaagd over versnippering in het dienstenaanbod, waardoor veel mensen met
een handicap door de bomen het bos niet meer zien, en zich van het kastje naar de muur voelen ge-
stuurd. Geen dienstverlener biedt een integraal pakket op psychosociaal terrein aan. Het is denkbaar
een integrale functie op te zetten, onder te brengen bij bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk
werk.
- Ziet u zo’n integrale functie als nuttig?
- Welke voordelen en nadelen zou die kunnen hebben?
- Wat zou die functie moeten inhouden (taken als bijv. adviseren, ondersteunen, begeleiden e.a.)?
- Wie zou die functie het best op zich kunnen nemen?

De vraaggesprekken duurden gemiddeld 1½ uur. Ze werden op geluidsband
opgenomen. Aan de hand van de band hebben we het interviewverslag ge-
maakt. Die kregen de respondenten ter goedkeuring toegestuurd. De door hen
voorgestelde wijzigingen en aanvullingen hebben we in de definitieve versie
van het verslag verwerkt.

In de komende paragrafen staan de uitkomsten beschreven. De paragraafin-
deling correspondeert met de thema's op het vragenformulier. De resultaten
over de consulenten LG komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Bij de vorm van de rapportage is het volgende op te merken. Om recht te doen
aan de aard van de gegevens zouden de uitlatingen eigenlijk steeds moeten
beginnen met zinsneden als "naar de opvatting van de respondenten ..." of
"respondent X is van mening dat ...". Omdat dit leidt tot omslachtige zinscon-
structies, waardoor de tekst moeilijk leesbaar wordt, hebben we daarvan ech-
ter op veel plaatsen afgezien. Voor de helderheid worden de uitspraken van
de respondenten vaak op directe wijze gepresenteerd. Gevolg is wel dat ze nu
ogen als feitelijke gegevens, terwijl het in feite gaat over de visie en stand-
punten van de ondervraagde personen. Bij de interpretatie van de beschreven
resultaten dient men dit in aanmerking te nemen.

4.4 Afbakening van ‘psychosociale steun’

De meeste respondenten vatten het begrip psychosociale steun of hulpverle-
ning breed op. Alle drie genoemde elementen wensen ze ertoe te rekenen.
Psychosociale steun omvat niet alleen steun bij verwerking, maar ook onder-
steuning bij het verkrijgen van voorzieningen die gehandicapte mensen nodig
hebben om maatschappelijk te kunnen functioneren, zoals woningaanpassing,
hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Ziekte en beperking hebben gevol-
gen voor het sociaal, maatschappelijk en economisch functioneren van de be-
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treffende personen, en kunnen hun kwaliteit van leven aantasten. Lotgenoten-
contact (binnen patiëntenverenigingen) en steun aan mantelzorgers zijn even-
eens als belangrijke elementen genoemd.

Wel hebben enkele respondenten te kennen gegeven dat zij de eerste com-
ponent (steun bij verwerkings- en copingproblemen) als de kern van psycho-
sociale hulp beschouwen. Zij zien psychosociale hulpverlening primair gericht
op vragen rond verwerking van de handicap, leren ermee om te gaan, en on-
dersteund worden bij het realiseren van optimale zelfontplooiing en zelfred-
zaamheid. Binnen de sector van de chronisch zieken ligt de nadruk op steun
op emotioneel gebied, bij verwerkingsvraagstukken en dergelijke, terwijl de
sector van de gehandicapten zich meer op steun bij praktische zaken richt.
Verder is naar voren gebracht dat psychische problematiek (bijv. angststoornis
of psychose) los kan staan van het hebben van een chronische ziekte of func-
tiebeperking.

Verscheidene respondenten hebben gewezen op de samenhang tussen deze
elementen. Zo kan het ontbreken van de benodigde voorzieningen effect heb-
ben op het zelfgevoel van mensen. Economische omstandigheden (zoals het
moeten vechten voor voorzieningen en uitkeringen, weinig geld hebben etc.)
hebben invloed op de kwaliteit van leven. En uit de dienstverleningspraktijk
blijkt dat mensen vaak binnen komen met een praktische vraag waar coping-
en verwerkingsproblemen aan vastzitten. In dit verband is het belang van
vraagsturing onderstreept. Met vraagsturing als uitgangspunt dient alles wat
van invloed is op het welzijn van de cliënt bij de dienstverlening betrokken te
worden. Een andere vorm van samenhang is die tussen voorlichting en steun.
Als mensen (door voorlichting) goed op de hoogte zijn van voorzieningen heb-
ben ze minder behoefte aan steun. Ze zijn dan minder onzeker, weten welke
wegen ze moeten bewandelen, weten waar ze aan toe zijn en zullen daardoor
minder hulpvragen op het psychosociale vlak hebben.

Enkele respondenten hebben aandacht gevraagd voor specifieke gevolgen
van sommige beperkingen. Zo worden mensen met een aandoening die niet
direct zichtbaar is voor de buitenwereld (bijv. astma) nogal eens geconfron-
teerd met onbegrip. En bij mensen met een progressieve aandoening (bijv.
spierziekte) dient niet alleen gekeken te worden naar de fase waarin de per-
soon nu verkeert, maar ook naar dat wat komen gaat. Bij hen is dus een anti-
ciperende vorm van hulpverlening geboden.
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4.5 Afstemming van vraag en aanbod

4.5.1 Diversiteit aan vragen en behoeften

Verscheidene respondenten hebben opgemerkt dat op de vraag wat er nodig
is aan aanbod op psychosociaal gebied in zijn algemeenheid geen antwoord is
te geven. De behoefte aan psychosociale steun verschilt van persoon tot per-
soon. Die hangt onder meer af van het ziektebeeld, de prognose van de ziekte
en het doorzettingsvermogen en andere kenmerken van de persoon. Sommi-
gen kunnen sowieso beter met hun handicap of chronische ziekte omgaan dan
anderen. En de een weet sowieso beter aan informatie te komen dan de an-
der. Er is ook gewezen op het belang te differentiëren naar biografische ken-
merken van de betrokken personen, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, werksi-
tuatie, gezinssituatie, seksuele geaardheid. Het is niet zinvol mensen met een
bepaalde aandoening allemaal bij elkaar te brengen in een programma voor
psychosociale hulpverlening. Want de psychosociale vragen zijn afhankelijk
van de biografie. Zo kunnen bijvoorbeeld de verschillende leeftijdsfasen en
situatie met betrekking tot arbeid heel uiteenlopende copingproblemen met
zich meebrengen.

Zelfs binnen een categorie met hetzelfde type beperking kan sprake zijn van
een grote diversiteit, zoals bij de mensen met een beperking in gezichtsver-
mogen. Heel erg bepalend is of er sprake is van slechtziendheid/blindheid
vanaf de geboorte of vroege jeugd (zij hebben niet anders gekend) of vanaf
latere leeftijd. Verder maakt het veel uit of er sprake is van progressieve of
stabiele oogziekte. Daarnaast is er verschil in opvoedingssituatie: vroeger
brachten blinde kinderen hun jeugd in een instituut door, nu veel minder. Ver-
der zijn persoonlijkheidkenmerken van grote invloed. Sommige mensen staan
positief in het leven en zien kans oplossingen te vinden, terwijl anderen ver-
bitterd zijn en afgeven op de maatschappij. Sommigen zijn heel tevreden, on-
danks hun ernstige beperking, terwijl anderen met een lichtere visuele beper-
king helemaal niet uit de voeten kunnen. De mensen reageren heel verschil-
lend op hun visuele beperking.

Dat de vragen variëren met de leeftijd van de betrokken personen, is duidelijk
aangeduid in het geval van epilepsie.

Baby's met epilepsie hebben vaak een ernstige vorm van de ziekte. Dik-
wijls zijn ze meervoudig gehandicapt (ook verstandelijke beperkingen). De
problematiek van de ouders van deze kinderen is heel specifiek. Vanwege die
verstandelijke handicap worden de ouders doorgaans naar de SPD verwezen.
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(Ouders van) kinderen die op de basisschool zitten staan voor vragen als: Hoe
vertel je het op school, hoe vertel je het aan de vriendjes, hoe ziet de toekomst
van mijn kind eruit en hoe hanteer je epilepsie in het dagelijks leven.

Bij jongeren bestaan vragen over schoolkeuze en beroepskeuze in ver-
band met hun epilepsie. Nogal wat jongeren hebben op school een achter-
stand opgelopen en als ze nog aanvallen hebben kan hun beroepskeuze in-
geperkt worden. Verder is er de kwestie van veiligheid bij zelfstandig wonen.
Bij mensen met frequente aanvallen kan zelfstandig wonen risico's meebren-
gen. Het huis dient zodanig ingericht te worden dat de risico's zo klein mogelijk
zijn. Hierbij speelt ook dat de ouders hun kind los moeten laten. Ouders heb-
ben daar soms grote moeite mee. Voorts kan de epilepsie een rol spelen bij
het vinden van een relatie.

Volwassenen zitten met de vraag of ze al dan niet kinderen zullen nemen.
Naast erfelijkheidskwesties speelt het probleem dat de zwangerschap en be-
valling gecompliceerd kunnen worden door aanvallen. Ook kan de vraag op-
komen welke invloed de anti-epileptica hebben op het ongeboren kind. En dan
hebben sommigen vragen over mogelijke belemmeringen bij het praktisch ver-
zorgen van vooral heel jonge kinderen. Als een van de partners in de relatie
epilepsie krijgt kan het gevaar optreden dat de gelijkwaardigheid tussen de
partners verdwijnt en dat er een nieuwe verhouding ontstaat, namelijk die van
patiënt - verpleger. De patiënt leunt op de partner en de partner beschermt de
patiënt.

Mensen die op oudere leeftijd epilepsie krijgen hebben vaak moeite met
de ziekte om te gaan. Hierover is nog heel weinig bekend. Ook relatieproble-
men (partners vinden het vaak moeilijk de epilepsie een plek te geven in hun
relatie, ze worden overbeschermend) en onveiligheid van de woning (met na-
me bij alleenstaanden) komen voor. Bovendien is epilepsie bij ouderen soms
nog een groot taboe.

4.5.2 Het belang van vraagsturing

Gezien de diversiteit aan vragen en behoeften, is opgemerkt dat het aanbod
dient te worden toegespitst op het individu, dat zich presenteert met een be-
paalde vraag. We moeten vermijden om een standaardaanbod voor de "ge-
middelde gehandicapte" te creëren. De dienstverleners moeten maatwerk
kunnen leveren. Verscheidene respondenten hebben in dit verband het belang
van vraagsturing benadrukt. Vraagsturing en zorg-op-maat wordt met de mond
inmiddels wel beleden, maar in de praktijk van de dienstverlening is daarvan
tot dusverre nog weinig terecht gekomen, zo merkt een respondent op. Zij ziet
dat onder meer bij de regionale instellingen voor slechtzienden en blinden. Die
werken bureaucratisch en aanbodsgericht. Ze gaan onvoldoende met de wen-
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sen, behoeften, vragen en emoties van de cliënt mee, met wat de cliënt zelf
belangrijk vindt en opgelost wil zien. In plaats daarvan komen ze te veel met
een standaardanalyse van de problematiek en met standaardoplossingen. Er
moet veel meer inhoud worden gegeven aan het uitgangspunt "de cliënt cen-
traal". De attitude waarmee men de cliënt tegemoet treedt moet veranderen. In
de opleiding van de hulpverleners moet daaraan meer aandacht worden be-
steed.

De respondent schetst de gewenste dienstverlening als volgt. Bij het op-
treden van de visuele beperking moet in eerste instantie voorlichting worden
gegeven over het ziektebeeld: wat zijn de symptomen en gevolgen. De per-
soon kan dan de dingen plaatsen (de fase van het herkennen). Vervolgens
komt de fase van het erkennen: er is iets met mijn ogen en dat heeft conse-
quenties. Maar dat moet dan niet onmiddellijk gevolgd worden door informatie
over wat je er allemaal aan kunt doen. Dat laatste heeft tijd nodig. De hulpver-
leners moeten eerst nagaan of iemand daar al voor open staat (zich er niet
van afsluit of er voor wegloopt). Pas na de erkenning dat er iets moet gebeu-
ren moet de hulpverlener samen met de persoon nagaan waar deze het meest
tegenaan loopt en het liefst wat aan zou willen doen. Daarna kan de hulpver-
lener de mogelijke opties voorleggen.

Ook in de hulpverlening aan nierpatiënten wordt de vraaggestuurde zorg nog
onvoldoende in praktijk gebracht. In het aanbieden dient vooral gelet te wor-
den op "kritische momenten". Kritische momenten kunnen zich al voordoen
voordat de dialyse of opname voor transplantatie begint. Die kritische mo-
menten moeten gedefinieerd worden vanuit de beleving en het perspectief van
de cliënt: waar zit de cliënt mee, welke vragen heeft die, en waarover maakt
die zich zorgen. Daar ligt nog een groot manco. De kritische momenten wor-
den nog te veel gedefinieerd vanuit de hulpverleners, waardoor ze vaak op
een verkeerd moment met een aanbod komen. Hun intenties zijn goed, maar
ze komen nogal eens op een verkeerd moment of met de verkeerde dingen.
Psychosociale hulpverlening kan alleen maar effectief zijn als die op het juiste
moment wordt aangeboden, dat wil zeggen inspeelt op vragen die de cliënt op
dat moment heeft

In een recent gestart project in Amsterdam, waar een consulent voor MS-
patiënten is ingezet, wordt geprobeerd om zoveel mogelijk vraaggestuurd te
werken. De consulent gaat eerst met de mensen praten, vraagt waar ze be-
hoefte aan hebben, gaat dan kijken welke mogelijkheden er zijn, en komt ver-
volgens met een advies. Als de mensen daar behoefte aan hebben, gaat de
consulent de aanvraag voor voorzieningen monitoren.
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Het persoonsgebonden budget (PGB) geeft de cliënt meer vrijheid om zelf te
kiezen en is daarmee een aanpak waarin tegemoet kan worden gekomen aan
de behoeften van de cliënt. Een respondent signaleert echter problemen bij de
uitvoering van de regeling. Het PGB is een goede manier om de benodigde
thuiszorg te krijgen. Maar de administratieve rompslomp bij het PGB is zo gi-
gantisch dat verreweg de meeste mensen het niet zien zitten. Als gevolg blij-
ven zij afhankelijk van de aanbieders in de thuiszorg, die niet echt voldoen aan
wat de klanten willen. Zo komt het voor dat mensen pas om 11 of 12 uur uit
bed geholpen kunnen worden. Ondersteuning bij de PGB-administratie is
daarom erg zinvol. Als mensen gefaciliteerd worden om gebruik te maken van
het PGB kunnen de wachtlijsten in de thuiszorg worden bekort, aldus deze
respondent.

4.5.3 Autonomie van de cliënt als uitgangspunt

In het verlengde van de vraagsturing ligt de aanspraak op zelfbeschikking van
de cliënt. Verscheidene respondenten hebben het emancipatorisch perspectief
voorop gesteld. Zij vinden het essentieel vanuit het patiëntenperspectief te kij-
ken, waarbij de autonomie van de persoon als uitgangspunt wordt genomen.
Het gaat er niet alleen om dat mensen de nodige voorzieningen krijgen, maar
ook dat ze greep op hun leven krijgen en behouden. Dat laatste wordt wel
aangeduid met de term empowerment. Het gaat er om macht te krijgen over je
eigen situatie, de mogelijkheid te krijgen om je capaciteiten te benutten en ei-
gen verantwoordelijkheid te nemen om je omstandigheden te veranderen. In
dit verband wordt ook het taalgebruik van belang geacht. Termen als begelei-
ding, hulpverlening en dergelijke suggereren een zekere afhankelijkheid. Het
gevaar is dat daarmee de mensen in bijzondere omstandigheden als zorgob-
ject worden gezien. Bij de gebruiker komt dit over dat ze monddood worden
gemaakt. Van mensen moet geen zorgobject worden gemaakt, want dan wor-
den ze gemedicaliseerd en afhankelijk van hulpverlening gemaakt, dan wor-
den hun talenten niet aangeboord. Psychosociale steun dient te worden bena-
derd vanuit emancipatorisch perspectief. Dat heeft consequenties voor de
vorm van het aanbod en voor het woordgebruik. Het aanbod moet appelleren
aan de capaciteiten van mensen, aan dingen die ze goed kunnen. Termen als
"voorlichting" en "advies" zijn te verkiezen boven “steun” of “hulp” omdat ze
minder zorgobjecterig klinken. Een goed woordgebruik is ook het aanbod van
"cursussen", zoals opgezet in het GRIP-project. In die cursussen konden de
deelnemers, in samenspraak met anderen, leren meer greep op hun leven te
krijgen en hun talenten te ontplooien.  De evaluatie van dit project door Lott-
man et al. (1999) werd reeds genoemd in paragraaf  2.4.3.
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Vanuit hetzelfde perspectief is het belang van de autonomie van slechtziende
en blinde cliënten in hun relatie tot hulpverleners benadrukt. Hulpverleners
dienen hun informatie en advies zo te geven dat de persoon zelf een keuze
kan maken. Dit is vooral van belang omdat mensen bij het optreden van een
handicap het gevoel krijgen dat ze de regie over hun leven kwijtraken, dat ze
speelbal worden van anderen die weten wat goed voor hen is. Een goede
psychosociale steun helpt iemand de regie over het eigen leven in handen te
houden of weer te krijgen. Dat gebeurt door iemand goed, op een objectieve
manier te informeren, en consequent een appèl te doen de eigen verantwoor-
delijkheid.

Een verwante opmerking betreft de gewenste aard van de hulp voor mensen
met een handicap of chronische ziekte: die moet hen weerbaar maken. In het
maatschappelijk verkeer is het probleem dat ze zich voortdurend moeten be-
wijzen vanwege het onbegrip dat er heerst. Problemen liggen in het dagelijks
leven, zoals het omgaan met je familie en andere mensen uit je omgeving, en
je voortdurend moeten verdedigen waarom je iets wel of niet doet en waarom
je bepaalde voorzieningen nodig hebt. Mensen moeten weerbaarder worden
en leren daar mee om te gaan.

4.5.4 Hulp bij verwerking en coping

Meerdere respondenten hebben gewezen op de behoefte aan steun bij ver-
werkingsprocessen. Die dient gericht te zijn op het leren omgaan met de ge-
volgen van de handicap of chronische ziekte. In het voorgaande kwam dat al
herhaalde malen ter sprake. Chronisch zieken en gehandicapten worden ge-
confronteerd met hun beperkingen: je kunt een heleboel dingen niet meer. De
verwerking daarvan is een heel moeilijk proces. Ondersteuning hierbij zou eruit
moeten bestaan mensen te leren datgene wat hen is overkomen een plaats te
geven in hun leven. Vooral voor mensen die pas hun diagnose hebben ge-
hoord wordt de eerste opvang heel belangrijk geacht.

Bij nierpatiënten is psychosociale steun meer nodig ten gevolge van de thera-
pie dan ten gevolge van de aard van de nierziekte op zich. De intensieve the-
rapie (dialyse, transplantatie) grijpt diep in het leven in. De behandelaars
moeten opkomende emotionele problemen, depressie en dergelijke, herken-
nen en vroegtijdig ingrijpen. Vooral verpleegkundigen, met wie de dialyseren-
den veelvuldig contact hebben, zijn de aangewezen personen om hierbij een
rol te vervullen. Psychosociale ondersteuning moet geboden worden op psy-
chologisch gebied (bij de beleving en verwerking van de therapie) en op prak-
tisch gebied (bij uitkeringen, verzekeringskwesties, woningaanpassing e.d.).
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Het aanvaarden van de inperking van de lichamelijke functiemogelijkheden
kan een moeizaam proces zijn. Ten aanzien van slechtzienden en blinden is
hierover het volgende naar voren gebracht. Het aantal slechtziende en blinde
ouderen neemt sterk toe. Dit zijn meest mensen die op latere leeftijd slecht-
ziend zijn geworden. Zij zitten in een levensfase waarin de fysieke mogelijkhe-
den op meerdere fronten afnemen (beperking in lopen, horen etc.) en het so-
ciale netwerk inkrimpt. Zij moeten activiteiten opgeven (bijv. auto rijden). Die
inperking is moeilijk te accepteren. Mensen die dingen moeten opgeven van-
wege een lichte visuele beperking worstelen daar vaak meer mee dan mensen
die al zwaarder visueel gehandicapt zijn en verder achteruit gaan. Ook hier is
veel afhankelijk van persoonskenmerken en van “wat men nog wil wat niet
meer kan”. Steun van mensen uit de directe sociale omgeving is het allerbe-
langrijkste. Maar mensen die erg worstelen met de acceptatie van de beper-
king en grote angst hebben voor de dreiging de zelfredzaamheid te verliezen
wijzen de steun vanuit hun omgeving vaak af, of - dat komt ook voor - claimen
die juist extra. Zij moeten taken die zij vroeger deden aan hun partner overla-
ten, zijn boos en verdrietig over hun verminderend functioneren, en gaan zich
minder waardevol voelen. Aantasting van het zelfbeeld werkt negatief door in
de relatie met de menen in hun omgeving. Zij zijn geneigd zich af te sluiten, de
ander af te stoten, en geen hulp te accepteren.

Ook het accepteren van aanpassingen bij lezen en bij mobiliteit (de witte
stok) is vaak een moeizaam proces. Enerzijds weet men verstandelijk vaak
wel dat er iets moet gebeuren, er oplossingen nodig zijn, maar anderzijds heeft
men gevoelsmatig moeite de aanpassingen en aangereikte oplossingen te ac-
cepteren. Het lopen met een witte stok is een gigastap. De mensen uit de om-
geving worden nogal eens geïrriteerd door deze houding. Zij hebben de
dienstverlening gemobiliseerd, die met bruikbare oplossingen komt voor be-
schikbare hulp en hulpmiddelen, en nu wil de persoon er niet aan. De reactie
is dan vaak: dan moet je het zelf ook maar weten. Mensen die verder in de ac-
ceptatie zijn, staan open om te experimenteren met oplossingen en aanpas-
singen, om na te gaan welke het beste bij hen past. De hulpverlening heeft
met dit proces rekening te houden door te starten bij het punt waarop iemand
zich bevindt.

4.5.5 Steun bij praktische vragen

Enkele respondenten zijn ingegaan op steun bij praktische vragen, bijvoor-
beeld op het gebied van voorzieningen en arbeid. Zo bracht een respondent
naar voren dat mensen minder psychosociale klachten zouden hebben als ze
voor het krijgen van hulp en voorzieningen niet zo hoeven vechten en knok-
ken. Zij moeten nu bijna professional worden om te begrijpen hoe de wet- en
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regelgeving in elkaar zit. Naast de verwerking van de handicap moeten ze ook
nog knokken om een woningaanpassing of vervoersvoorziening gerealiseerd
te krijgen. De regelgeving moet simpeler.

Mensen met een visuele beperking hebben over het geheel genomen extra
moeite met de toegang tot de samenleving, zeker nu de samenleving in toe-
nemende mate digitaliseert en visualiseert en de aanpassingen niet parallel
lopen met de technologische ontwikkelingen. Dat stelt de groep op achter-
stand.

Op het gebied van werk hebben ook mensen met astma begeleiding nodig. Zij
kunnen op heel veel plekken niet terecht. Geprobeerd moet worden om hen zo
veel mogelijk in de maatschappij te houden. Dat is ook goed voor hun sociale
contacten. Zoals reeds vermeld, kan epilepsie eveneens een inperking van de
beroepskeuze geven in het geval de persoon nog aanvallen heeft.

Ten aanzien van psychosociale ondersteuning van nierpatiënten is ook naar
voren gebracht dat gekeken moet worden naar mogelijkheden op het gebied
van werk. Dit lijkt een open deur, maar het blijkt dat hiervan in de praktijk nog
te weinig terechtkomt. De arbeidsbureaus zijn niet goed in staat om nierpati-
enten te helpen bij het vinden van werk. Daarom zijn bij de Nierpatiëntenvere-
niging speciale arbeidsdeskundigen voor deze groep aangesteld.

4.5.6 Individuele versus groepsbenadering

De meeste verenigingen van mensen met een handicap of chronische ziekte
bieden psychosociale service aan hun achterban op individueel niveau (telefo-
nische informatielijn, lotgenotencontact e.d.) en op groepsniveau (gespreks-
groepen, themabijeenkomsten e.d.). Zo verzorgt bijvoorbeeld de NVBS de
Slechtzienden- en Blindenlijn, waar iedereen die vragen of problemen heeft
over een verminderd of ontbrekend gezichtsvermogen terecht kan, heeft de
VSN kaderleden die huisbezoeken afleggen, telefoongesprekken houden, en
gespreksgroepen organiseren, en heeft de Nierpatiëntenvereniging LVD een
patiëntendesk waar men terecht kan met vragen over arbeidsintegratie, voor-
zieningen en dienstverlening.

De groepsmatige aanpak heeft het voordeel dat mensen kunnen leren van el-
kaars ervaringen. Telefonische hulpdiensten hebben onder meer het voordeel
van anonimiteit. Over de keuze voor een individuele of groepsbenadering is
opgemerkt dat afhankelijk is van de persoon in kwestie. De persoon moet de
gelegenheid hebben daar zelf een autonome keuze in te maken. Dat geldt ook
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voor lotgenotencontact. Door velen wordt lotgenotencontact hooggewaardeerd
en als een waardevolle vorm van ondersteuning ervaren. Maar sommigen
kunnen zich daar niet in vinden, omdat ze het te informeel vinden of geen
professionele begeleiding biedt. In dat verband merkt een andere respondent
op dat de gespreksgroepen bij voorkeur moeten worden begeleid door een
professional en ervaringsdeskundige patiënt samen. Een gespreksgroep met
zo'n begeleiding heeft meerwaarde boven de situatie waarin lotgenoten zonder
begeleiding bij elkaar komen. Een groepsmatige aanpak is echter niet voor ie-
der de aangewezen benadering. Sommige mensen hebben meer behoefte
aan individuele begeleiding; niet iedereen vindt het prettig om in een gesprek-
groep te gaan zitten. Anderen zitten dermate in de put dat ze deelname aan
een gesprekgroep nog niet op kunnen brengen. Ook voor de slechtzienden en
blinden hangt dat vaak af van de fase waarin men zich bevindt. Bij het infor-
matie krijgen over de oogaandoening en de consequenties daarvan is indivi-
duele voorlichting het beste middel. In een volgende fase, als de persoon de
informatie heeft en dat alles onder ogen wil zien en erkennen, dan komt het
belang van de herkenning vinden bij groepsgenoten.

De afhankelijkheid van het stadium van de ziekte is ook door anderen
naar voren gebracht. Mensen die pas aan het begin van hun ziekte staan heb-
ben meestal nog geen behoefte aan groepsgesprekken. Ze hebben dan nog
zo veel te verwerken dat ze niet geconfronteerd willen worden met anderen bij
wie de ziekte al verder is en bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Dat is op dat
moment nog een schrikbeeld voor hen.

4.5.7 Tekorten in de dienstverlening

De respondenten hebben uiteenlopende manco’s in de dienstverlening op
psychosociaal gebied gesignaleerd. Verscheidene wezen op de situatie van
de mantelzorgers.

Ondersteuning van mantelzorgers
De partner (of andere naaste) van de gehandicapte persoon speelt een heel
belangrijke rol. Als de relatie tussen de partners goed is, betekent dat een hele
grote praktische steun. De steun wordt gemakkelijker geaccepteerd als er in
de relatie sprake is van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en wederzijdse
waardering. Wanneer de partner wegvalt is dat een grote klap, en wordt de
handicap plotseling een heel stuk zwaarder.

De hulpverlening door artsen is gericht op de gehandicapte dan wel chronisch
zieke persoon. De mantelzorgers worden nogal eens vergeten. Het zou goed
zijn als artsen ook eens aan de mantelzorgers zouden vragen hoe het met hen
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gaat, hoe zij er mee omgaan. Een handicap en chronische ziekte van een per-
soon heeft consequenties voor zijn/haar netwerk. Steun kan bijvoorbeeld no-
dig zijn in het geval de gehandicapte persoon afhankelijk wordt van de hulp
van zijn/haar partner. Door die hulpbehoevendheid kan de relatie op een an-
dere manier worden beleefd. Desgewenst moeten de partners ondersteuning
kunnen krijgen om de situatie op een goede manier in perspectief te zetten.
Ook in het geval van epilepsie is gewezen op het gevaar dat de gelijkwaardig-
heid tussen partners verdwijnt.

Door onder meer ouders van CARA-kinderen is voorgesteld een soort oppas-
centrale in het leven te roepen. De ouders zouden daarvan gebruik kunnen
maken om er een keer uit te kunnen. Gewone oppas voldoet vaak niet, omdat
die niet weet wat te doen als het kind het benauwd krijgt. Een dergelijke voor-
ziening voor ouderen is ook van belang, want dan kan de partner er een keer
uit.

Overige manco’s
De respondenten hebben de volgende tekorten in de psychosociale dienst-
verlening naar voren gebracht.

Bij CARA-patiënten kijken de long- en kinderartsen puur naar de medische
kant en niet naar wat er omheen zit. Als de ontstekingsperiode over is, gaat de
patiënt weer naar huis en komt terug in de situatie waar hij in zat, zonder be-
geleiding. In elk ziekenhuis is wel een diabetesverpleegkundige, maar een
CARA-verpleegkundige is er zelden, terwijl zo'n groot deel van de bevolking
een longaandoening heeft. In dit verband wijst een respondent op effecten van
de financieringsstructuur. Die gebaseerd is op het medisch handelen, waar-
door er te weinig middelen voor (langdurige) psychosociale begeleiding be-
schikbaar zijn.

Aan de andere kant schetst een respondent het gevaar van een psychologise-
rende houding bij hulpverleners, gesitueerd in de nierdialysebehandeling. Ie-
dere dialyseafdeling beschikt over een medisch maatschappelijk werker. Die
heeft twee onderdelen in zijn dienstenpakket: (a) praktische zaken regelen,
zoals uitkeringen, woningaanpassing, benodigde hulp thuis, en doorverwijzing
naar andere hulpverleners en (b) psychische ondersteuning bij het ondergaan
van de behandeling. Dit tweede onderdeel vinden de maatschappelijk werkers
zelf het belangrijkste. Ze stralen dat ook uit. Ze komen als het ware binnen bij
de patiënt met de sticker op hun hoofd "ik ga u psychisch helpen". Dat werkt
echter niet. De maatschappelijk werkers zouden binnen moeten komen met
het aanbod de benodigde praktische zaken te regelen. Dan krijgen ze vanzelf
een plekje en legitimatie bij de patiënt en kan er een vertrouwensband ont-
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staan. Die vormt dan de context en basis om psychische ondersteuning aan
de orde te stellen. Verpleegkundigen hebben die legitimatie van nature. Die
komen langs om de machine bij te stellen, om dieetkwesties aan de orde te
stellen e.d. Zij zouden een grotere rol kunnen spelen bij het herkennen en
vroegtijdig signaleren van problemen.

Voor de mensen met epilepsie is een probleem dat velen niet in het derde cir-
cuit (de gespecialiseerde epilepsiecentra die zowel op medisch als psychoso-
ciaal hulp bieden) terechtkomen. De huisarts stuurt de patiënt door naar de
neuroloog. De neurologen, waar men dus in eerste instantie voor behandeling
terechtkomt, verwijzen zelden naar de epileptologen en andere hulpverleners
bij de epilepsiecentra.

Er heerst ontevredenheid over het gespecialiseerde circuit voor slechtzienden:
de dienstverlening van de regionale instellingen. Een van de problemen is de
toegankelijkheid: voor de meeste mensen ligt de instelling ver van de woon-
plaats, wat vervoersproblemen meebrengt. Mensen zouden thuis bezocht
moeten kunnen worden. Een bezoek aan de hulp- en informatieafdeling zou
veel kunnen opleveren. Maar dat is vaak niet het geval: er is weinig tijd be-
schikbaar en er ligt druk op de medewerkers van de informatieafdeling om cli-
enten “verder het hulpverleningstraject in te sturen” (vanuit financieringsper-
spectief). Voor een uitgebreidere hulpverlening (bijv. voor psychosociale steun,
het verbeteren van zelfredzaamheid, onderzoek voor low vision hulpmiddelen,
computeraanpassingen, of ADL-hulpmiddelen) moet men een intaketraject in.
Binnen de procedure worden gegevens van de oogarts over de persoon opge-
vraagd, en vindt er vervolgens bespreking in het sociaal-medisch team plaats.
Op die manier ontstaan wachttijden, doorgaans maanden.

Daarnaast is er gewezen op gaten die er in de dienstverlening vallen nadat de
persoon een intramurale instelling heeft verlaten. Dat geldt bij het verlaten van
het revalidatiecentrum of andere hulp- of onderwijsvoorziening. Er is onvol-
doende nazorg. Het zou goed zijn als mensen terug zouden kunnen komen
om een stukje begeleiding te krijgen.

In dit verband ziet een respondent de woonbegeleiding als een gewenste vorm
van begeleiding. Deze nog niet bestaande vorm van hulp zou mogelijk door de
thuiszorg geleverd kunnen worden. Doelgroep voor de woonbegeleiding zijn
gehandicapten die uit het revalidatiecentrum komen en verhuizen naar een
nieuwe woonomgeving. Om goed in de nieuwe buurt te integreren zou het
goed zijn als er de eerste 2 à 3 maanden regelmatig iemand langs komt die
vertelt welke winkels goed toegankelijk zijn, waar het buurthuis en andere faci-
liteiten zich bevinden, en welke activiteiten in de buurt worden georganiseerd.
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Volgens dezelfde respondent liggen de tekorten echter vooral bij de mensen
met een chronische ziekte die langzamerhand verergert. Velen van hen raken
geleidelijk in de problemen. Dit in tegenstelling tot mensen die plotseling iets
overkomt, bijvoorbeeld een handicap als gevolg van een ongeval. Die gaan
naar een revalidatiecentrum en krijgen daar een goede ondersteuning. Er zijn
daar maatschappelijk werkers, er wordt gekeken naar een woning etc. Op die
manier worden zij op een stevige manier vooruit geholpen. Wanneer komt er
bij mensen met een sluipende ziekte (bijv. reuma) het punt waarop ze hulp in
moeten roepen? Dat wordt aan hen zelf overgelaten. Ze kunnen alleen gebruik
maken van het aanbod als ze er zelf op afgaan. Het huidige aanbod voorziet
er niet in dat mensen in hun thuissituatie worden benaderd. Iemand die lang-
zaam wegkwijnt achter de geraniums zal niet naar een consulent van de SPD
gaan, omdat hij te zeer met zichzelf bezig is of te moe is en er geen puf voor
heeft. Als het aanbod goed is moet het voor de deur van de mensen worden
gelegd, met de vraag of ze er interesse voor hebben.

De reguliere GGZ schiet tekort in capaciteit. Dat is af te lezen aan de lange
wachtlijsten bij de RIAGG’s. Daarnaast wordt het aanbod beperkt doordat het
Ziekenfonds slechts een beperkt aantal consulten van een psycholoog ver-
goedt. Het aanbod van steun bij verwerking is zo gering omdat er ook heel
weinig naar wordt gevraagd. Er is echter sprake van een verborgen vraag. Als
het aanbod verruimd zou worden en dat zou goed bij de doelgroep bekend
gemaakt worden, dan zou de vraag onmiddellijk toenemen.

4.6 Categoriale of algemene dienstverlening

4.6.1 Gecombineerde benadering

In de interviews kwam de vraag aan de orde of de dienstverlening op psycho-
sociaal gebied rond specifieke handicaps of ziekten georganiseerd zou moe-
ten worden dan wel een handicapoverstijgende aanpak de voorkeur verdient.
Bij hun antwoorden namen de respondenten de bestaande dienstverlening in
beschouwing, en benoemden de mogelijkheden en beperkingen van de beide
benaderingen. Over het geheel genomen kwamen zij tot de slotsom dat een
gecombineerde aanpak de voorkeur heeft. Voor sommige problemen is een
ziektespecifieke aanpak de meest aangewezen weg, voor andere is een ziek-
teoverstijgende benadering te verkiezen. Hierbij is gewezen op voor- en na-
delen van beide benaderingen.
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4.6.2 Aanwezige expertise bij algemene en bij categoriale dienstverlening

Verscheidene respondenten brachten naar voren dat het bij de algemene
dienstverlening ontbreekt aan kennis over problemen die zich bij mensen met
een bepaalde ziekte of handicap kunnen voordoen. De benodigde expertise is
alleen te vinden in het gespecialiseerde circuit. Die bestaat uit mogelijkheden
van hulp door specialistische beroepsbeoefenaren en hulp vanuit de betref-
fende patiëntenverenigingen.

Dat geldt onder meer voor nierpatiënten. Psychosociale steun voor nierpati-
enten vergt een categoriale aanpak. Die is niet goed ziekteoverstijgend te
doen. De ziektespecifieke, landelijke aanpak gaat weliswaar in tegen de trend
van een regionale en ziekte-overstijgende aanpak, maar gebleken is dat die
werkt. Bij een ziektespecifieke aanpak zijn preventie van problemen en een
geïntegreerde benadering ook veel beter mogelijk. Het bleek dat arbeidsbu-
reaus niet goed in staat waren om nierpatiënten te helpen bij het vinden van
werk. Ze snappen onvoldoende dat voor nierpatiënten schijnbaar kleine din-
gen groot kunnen zijn en schijnbaar grote dingen klein. Ze weten onvoldoende
wat de therapie (dialyse) en de lichamelijke klachten (bijv. vermoeidheid) in-
houden en kunnen daardoor de belemmeringen en de mogelijkheden op werk
niet goed inschatten. Daarop heeft de Nierpatiëntenvereniging besloten zelf
hulp op dit terrein te bieden. De vereniging heeft nu arbeidsdeskundigen in
dienst die goed op de hoogte zijn van de gevolgen van de ziekte en therapie,
en daardoor de mogelijkheden beter kunnen inschatten. De patiëntendesk,
waar de arbeidsdeskundigen werken, vervult een integrale functie. Arbeidsin-
tegratie is daar weliswaar de kern, maar de arbeidsdeskundigen doen ook an-
dere dingen, zoals het regelen van rolstoelen, assisteren bij beroepszaken,
adviseren bij het afsluiten van verzekeringen, en fungeren als wegwijzer naar
de dienstverlening op gebieden als schuldhulpverlening en relatieproblemen.
Ze vervullen een makelaarsfunctie bij het slechten van maatschappelijke
drempels, met arbeidsintegratie als kern. Zowel leden als niet-leden kunnen
gebruik maken van de diensten van de arbeidsdeskundigen.

Voor mensen met spierziekten werd eveneens categoriale dienstverlening op-
gezet. Het is gebleken dat de ouders voor de groepsgesprekken een specifie-
ke aanpak wensen, dus spierziektegericht. De ouders hebben spierziekte-
specifieke vragen, zoals hoe ga ik om met mijn kind dat een progressieve
spierziekte heeft. Een algemeen aanbod is minder geschikt voor dit soort vra-
gen. Voor advies over hulpmiddelen en woningaanpassing worden de mensen
zo veel mogelijk geholpen door ergotherapeuten van de specifieke revalidatie-
adviescentra. De reden is dat bijvoorbeeld een reguliere badkameraanpassing
niet afgestemd is op patiënten die op termijn te maken krijgen met ademha-
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lingsondersteuning. Zij hebben een grotere rolstoel nodig dan iemand met een
dwarslaesie. Voor een algemene voorziening is het niet te doen zich de kennis
en deskundigheid te verwerven over de specifieke vragen van de mensen met
betrekkelijk zeldzame spierziekten. De problematiek verschilt van die bij men-
sen die slecht ter been zijn, ouderen etc. Veel mensen met een spierziekte
worden totaal lichamelijk afhankelijk.

De Vereniging Spierziekten Nederland biedt verscheidene psychosociale
diensten aan haar leden. Die omvat onder meer opvang en begeleiding op
emotioneel gebied, bij verwerking van de handicap en bij toekomstbeeld en
verwachtingen. Ook nabestaandenzorg. De begeleiding wordt gedaan door
ervaringsdeskundigen. Er zijn 300 kaderleden die dat werk doen. Zij leggen
huisbezoeken af, houden telefoongesprekken en leiden gespreksgroepen. Het
zijn vrijwilligers die hiervoor een training hebben gekregen en ondersteund en
gecoacht worden door professionele werkers. Indien tijdens het contact blijkt
dat professionele hulp nodig is dan wordt doorverwezen, bijvoorbeeld naar
een psycholoog of maatschappelijk werker van een revalidatieadviescentrum.
Daarnaast geven de ervaringsdeskundigen steun bij praktische zaken (bijv.
WVG-voorzieningen). Men kan zich daarvoor ook wenden tot de informatielijn
en door een jurist van de VSN. Bij beide vormen van ondersteuning wordt
feedback en anticipatie toegepast. Dit houdt in dat niet alleen worden gekeken
naar de fase waarin de mensen nu verkeren, maar ook naar dat wat komen
gaat, dus anticiperen op wat komen gaat. Dat speelt bijvoorbeeld op het ge-
bied van woningaanpassing. Bij het advies wordt aandacht gevraagd voor de
te verwachten toename in de lichamelijke afhankelijkheid. En de gespreks-
groepen op het gebied van opvoeding richten zich op het toekomstperspectief.
Bij kinderen met een progressieve ziekte doet zich bij hun ontwikkeling naar
volwassenheid het paradoxale proces voor dat de geestelijke onafhankelijk-
heid gestimuleerd moet worden, terwijl de lichamelijke afhankelijkheid toe-
neemt.

Voor mensen met epilepsie bestaan soortgelijke voorzieningen. De grote
groep mensen die goed reageren op de medicijnen en die geen aanvallen
meer hebben (75%) kunnen heel goed behandeld worden door een neuroloog
in een algemeen ziekenhuis. Maar mensen waarbij de medicatie niet goed of
helemaal niet helpt zijn doorgaans beter af bij een epilepsiecentrum. In een
epilepsiecentrum trekt de specialist een uur voor een patiënt uit, terwijl men bij
de algemene neuroloog vaak al na tien minuten weer met een recept buiten
staat. Naar de eventuele psychosociale problematiek wordt dikwijls niet ge-
vraagd. In de epilepsiecentra en hun poliklinieken zijn voor de behandeling
van psychosociale vragen en problemen maatschappelijk werkers, psycholo-
gen en psychiaters aanwezig. Bij epilepsie-gerelateerde problemen komt men
in de "epilepsiewereld" verder. De algemene instellingen weten te weinig over
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epilepsie en de beperkingen die de ziekte kan meebrengen. Een voorbeeld: Bij
een vervoersprobleem van iemand die frequent aanvallen had, gaf het AMW
blijk weinig begrip te hebben met de opmerking: "Zo'n taxibusje is niets voor u,
want u bent toch niet gehandicapt".

Ook de Epilepsie Vereniging Nederland biedt psychosociale hulp aan
haar leden. De afdelingen en het landelijk bureau voorzien in lotgenotencon-
tact, uitwisselen van ervaringen, herkenning en erkenning krijgen en het leren
hanteren van epilepsie in het dagelijks leven. Daarnaast organiseert de EVN
gesprekgroepen. Voor de gespreksgroepen wordt gewerkt met doelgroepen
(ouders en patiënten van verschillende leeftijden), aangezien de vragen bij
leeftijdscategorieën uiteenlopen. Mensen die erg in de knoei zitten, overal zijn
vastgelopen, krijgen het advies zich te wenden tot een psychosociale hulp-
verlener in een epilepsiecentrum. De EVN heeft een netwerk van 40 contact-
personen, verspreid over heel Nederland. Verder heeft de EVN diverse cur-
sussen. Zo is er voor mensen met epilepsie, die nog regelmatig aanvallen
hebben de cursus "Beter omgaan met epilepsie" en voor ouders van een kind
met epilepsie bestaat de cursus "Het hanteren van epilepsie bij je kind". De
EVN heeft eveneens een landelijke Advieslijn, waar mensen dagelijks met hun
vragen terecht kunnen en waar ze te woord worden gestaan door ervarings-
deskundigen.

Ook astma brengt specifieke problemen mee, zoals het optreden van be-
nauwdheid in rokerige ruimten. Daarvoor is nog onvoldoende begrip. Zelfs bij
chronisch zieken en gehandicapten ondervinden astmapatiënten niet altijd be-
grip. Zo wordt soms er in de pauzes van gezamenlijke vergaderingen van ver-
enigingen gerookt, waardoor het voorkomt dat deelnemende astmapatiënten
het tweede deel van de vergadering niet kunnen bijwonen. Zij worden dan dus
feitelijk buitengesloten. Er lijkt meer aandacht te zijn voor rolstoeltoegankelijk-
heid dan voor rookvrije ruimte voor astmapatiënten.

De reeds eerder genoemde consulent voor MS-patiënten in Amsterdam (zie
paragraaf 4.3.2) is een ander voorbeeld van categoriale dienstverlening.

4.6.3 Grenzen aan de categoriale benadering

Verscheidene respondenten hebben gewezen op het feit dat niet iedereen ge-
holpen is met een categoriale benadering. Mensen met een ziekte die relatief
veel voorkomt en waarvoor een grote patiëntenvereniging bestaat zijn in dit
opzicht in het voordeel. Dit geldt onder meer voor reuma, diabetes, spierziek-
ten en nierziekten. Het is echter niet mogelijk om voor elke specifieke aandoe-
ning aparte consulenten aan te stellen. Bij ziekten die weinig voorkomen is
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een ziektespecifieke aanpak niet te realiseren. In die sectoren heeft men niet
de middelen om categoriale voorzieningen op te zetten.

Vanuit die constatering wordt ervoor gepleit dat mensen met een handicap of
chronische ziekte of mensen met een gehandicapt en chronisch ziek kind met
hun vragen en problemen ook terecht kunnen bij reguliere voorzieningen. Dat
geldt zeker voor de algemene voorzieningen in de eerste lijn: huisarts, maat-
schappelijk werker en psycholoog. Die kunnen zonodig doorverwijzen naar
een specialistisch circuit. Vaak kennen de huisartsen echter niet alle ins en
outs van de ziekte en nemen onvoldoende tijd voor de vragen. Dit geldt ook
voor de geestelijke gezondheidszorg. De RIAGG is er voor iedereen met psy-
chische problemen. Maar de RIAGG en andere reguliere hulpverleningsinstel-
lingen hebben weinig ervaring met hulpverlening aan mensen in bijzondere
omstandigheden. In de GGZ-instellingen is te weinig knowhow aanwezig over
de specifieke problematiek van mensen met een lichamelijke handicap of
chronische ziekte. Een klacht vanuit de patiëntenbeweging is dat in de psychi-
atrische voorzieningen de somatische kant (chronische ziekte, lichamelijke
handicap) wordt verwaarloosd. Dat de GGZ het bij mensen met lichamelijke
functiebeperkingen tot nu toe heeft laten afweten wil nog niet zeggen dat alle
hulp ondergebracht moet worden bij categoriale voorzieningen. Misschien
moet de GGZ beter toegerust worden op psychische begeleiding van mensen
met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. De bevolking is samenge-
steld uit allerlei groepen. Beleidsmakers en dienstverleners moeten zich daar
rekenschap van geven, en van daaruit doordenken wat dat betekent voor hun
dienstenaanbod. Hun aanbod behoort toegankelijk, geschikt en bruikbaar zijn,
ook voor mensen in bijzondere omstandigheden of in een achterstandssituatie.

4.6.4 Afhankelijkheid van de thematiek

Meerdere respondenten maakten in dit verband onderscheid tussen verschil-
lende gebieden of onderwerpen. Voor sommige gebieden zien zij goede mo-
gelijkheden een ziekte- of handicapoverstijgende benadering, voor andere ge-
bieden achten zij een specifieke aanpak gewenst.

Er werd onderscheid gemaakt in aard van de psychosociale problemen. Wat
betreft mensen met epilepsie is opgemerkt dat men verder komt in de gespe-
cialiseerde dienstverlening als de vragen te maken hebben met epilepsie (bijv.
het omgaan met de ziekte, het omgaan met de ziekte in de relatie). Maar gaat
het om bijvoorbeeld relatieproblemen of opvoedingsproblemen die los van de
epilepsie staan dan kan men beter naar algemene hulpverleningsinstanties
gaan, zoals de RIAGG en het AMW.
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Voor persoonlijke ondersteuning in gespreksgroepen is de ziekte- of handi-
capoverstijgende aanpak niet geschikt. Dit standpunt wordt verduidelijkt met
een voorbeeld. Stel dat mensen met een dwarslaesie en mensen met kanker
aan één gesprekgroep zouden deelnemen, met als onderwerp: leren omgaan
met wat je is overkomen. Dat zou niet werken. De mensen met een dwarslae-
sie staan voor de opgave vanuit een dal weer omhoog te komen en steeds
meer te gaan doen, terwijl de kankerpatiënten in veel gevallen moeten leren
hoe ze steeds minder kunnen doen of zelfs het leven vaarwel moeten zeggen.
Dat is niet te combineren.

De fase waarin men verkeert kan ook verschil maken. In de eerste fase na het
optreden van de visuele beperking en het worstelen met de gevolgen is de
categoriale benadering beter. Een visuele beperking heeft gevolgen op veel
verschillende levensgebieden, en dat vergt begrip voor de specifieke gevolgen
en kennis over specifieke oplossingen die er zijn. Af en toe wil men even
schuilen, en begrip en herkenning vinden bij lotgenoten. Het gevaar daarvan is
(door de moeite die men heeft om zelfstandig op pad te gaan, om breed deel
te nemen aan de samenleving) dat men terugvalt op een heel klein sociaal
netwerk. In latere fasen kan het heel verfrissend zijn om via contacten met an-
deren (buiten de kring van lotgenoten) te merken dat we allemaal onze pro-
blemen hebben en dat iedereen probeert een evenwicht te vinden tussen wat
je wilt en wat je kunt.

Verder wordt er verschil gemaakt tussen de aard van de vragen om advies en
informatie. Aan de aandoening gerelateerde informatie en adviezen over bij-
voorbeeld behandelingsmogelijkheden en ook psychosociale oplossingen,
moet men kunnen halen bij ziektespecifieke organisaties (dienstverleners en
patiëntenverenigingen). Aspecten die veel gemeenschappelijks hebben, on-
geacht de aard van de aandoening of handicap, kunnen beter ziekte-
overstijgend worden geregeld. Dat betreft onder meer vragen op het gebied
van opleiding, positie op de arbeidsmarkt, beeldvorming, en relaties en seksu-
aliteit.

Met name de collectieve belangenbehartiging is aangewezen als een gebied
dat zich goed leent voor een gezamenlijke aanpak. Vooral de CG-Raad dient
hierbij een leidende rol te spelen. Bij de collectieve belangenbehartiging wordt
onder meer gedacht aan vraagstukken op het gebied van arbeid, sociale ze-
kerheid, uitvoering van de WVG, en hulpmiddelenvoorziening.
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4.6.5 Een persoonsgebonden budget voor psychosociale ondersteuning

Invoering van een persoonsgebonden budget (PGB) voor psychosociale on-
dersteuning heeft de sympathie van de respondenten, maar ze zien nog er
nog wel haken en ogen aan.

Een respondent wijst op het voordeel van een vrij te besteden budget. Een
PGB voor psychosociale ondersteuning is denkbaar. Daarmee zou je naar een
RIAGG of andere instelling kunnen gaan als je behoefte hebt aan psychosoci-
ale ondersteuning in verband met je handicap. Een PGB voor elke afzonderlij-
ke voorziening (vervoer, thuiszorg, onderwijs, arbeidsintegratie, psychosociale
steun etc. heeft echter als nadeel dat het een waanzinnige uitzoekerij zou
worden. Een brede indicatie (door het RIO) zou daarom de voorkeur hebben.
Het RIO zou moeten bepalen waar mensen recht op hebben. Maar ook daar
zitten problemen aan. Ten eerste is het de vraag of het RIO wel de nodige ex-
pertise op al deze gebieden heeft. Ten tweede kan het RIO alleen indiceren
voor wat er al bestaat. Wanneer iemand wel iets nodig heeft en er is geen be-
staande oplossing voor dan kan de vraag niet gehonoreerd worden. De oplos-
sing zou kunnen zijn: een PGB dat mensen naar eigen goeddunken kunnen
besteden, ook voor dingen buiten de gebruikelijke hulpverlening vallen (bijv. je
boodschappen laten halen).

Meerdere respondenten benadrukken de voorwaarde dat de cliënt goed geïn-
formeerd moet zijn. Het model van persoonsgebonden budgetten en per-
soonsvolgende budgetten sluit aan op het idee van autonomie (zie paragraaf
4.3.3). Het functioneert echter alleen als mensen heel goed geïnformeerd wor-
den over hun keuzemogelijkheden, als ze heel goed weten welke speciale
voorzieningen ze met het budget kunnen aanschaffen. Budgetten zouden in
de psychosociale zorg heel goed kunnen, bijv. ook aan te wenden voor advies
om door het proces van de loketten te komen.

Er moet altijd een keuze blijven tussen een voorziening in natura en een
PGB. Het PGB kan niet goed functioneren zonder een goede informatievoor-
ziening (wat kun je verwachten, waar moet je op letten bij de keuze etc.). Daar
ontbreekt het nog te veel aan. De cliënt moet bovendien ondersteund worden
bij het inkopen van de zorg (wat de kosten zijn, de administratie daarvan etc.).

Het gebrek aan zicht op wat er ingekocht zou moeten worden is voor een
respondent de reden om een PGB voor psychosociale hulp aan nierpatiënten
af te wijzen. Hij verwoordde dat als volgt. Het "rugzakje" is een sympathiek
model vanwege het uitgangspunt "laat de vraag het aanbod bepalen". Maar
voor psychosociale ondersteuning zal het model niet werken, is het niet ge-
schikt. Want bij een intensieve therapie als dialyse kunnen mensen zich niet
goed voorstellen welke problemen zich zullen voordoen, dus weten ze ook niet
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wat ze moeten "inkopen". En daarbij moeten psychosociale problemen worden
voorkomen. Dus moet er gehandeld worden voordat er problemen zijn. Ook
dat maakt de inkoop vanuit het rugzakje lastiger. Immers, als er nog geen pro-
blemen zijn kan men moeilijk herkennen dat er zorg moet worden ingekocht.



101

5 Visie op de functie van de consulenten voor
lichamelijk gehandicapten

5.1 Integrale dienstverlening en de consulenten LG

Dit onderzoek is gestart vanuit de constatering dat het dienstenaanbod ver-
snipperd is, waardoor mensen die hulp nodig hebben soms door de bomen het
bos niet meer zien en zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Een
integrale functie, mogelijk onder te brengen bij het AMW, zou wellicht een op-
lossing kunnen bieden (zie par. 1.1). In de loop van het project kreeg het con-
sulentschap LG gestalte. In de interviews zijn daarom ook vragen gesteld over
de consulenten LG. De respondenten gaven daarmee hun visie op deze func-
tie, die nog in ontwikkeling is.

Sedert 1999 zijn consulenten LG aan het werk. Ze bieden ondersteuning aan
cliënten met een lichamelijke functiebeperking door onder meer vraagverdui-
delijking, trajectbegeleiding en soms zorgverlening. Ze zijn in dienst bij de So-
ciaal Pedagogische Diensten (SPD'n). Bij de opzet en vormgeving van de
functie waren het Ministerie van VWS, Somma (landelijke koepel van SPD'n),
de CG-Raad (landelijke koepel van organisaties van mensen met een functie-
beperking of chronische ziekte) en Per Saldo (vereniging van houders van een
persoonsgebonden budget) betrokken.

In de interviews hebben de meeste respondenten een verbinding gelegd tus-
sen het thema consulent LG en het thema integrale functie: Zij zien de consu-
lent LG als de aangewezen persoon die de integrale functie zou dienen te ver-
vullen voor (bepaalde categorieën) mensen met een functiebeperking. De bei-
de thema's worden daarom gezamenlijk in dit hoofdstuk besproken.

Over deze onderwerpen is nadere informatie beschikbaar gekomen uit een
discussiebijeenkomst die in het kader van dit onderzoek werd georganiseerd.
De bijeenkomst vond plaats op 5 juli 2001. Naast de respondenten van de in-
terviews was een aantal personen uitgenodigd die betrokken zijn bij de inrich-
ting van de functie consulent LG. De deelnemers waren: mevr. I. Bergman
(sDG), mevr. A. Bolle (NP/CF), mevr. R. Detmers (CG-Raad), dhr. T. van Dil-
len (sDG), mevr. M. Dolman (Somma), mevr. T. Schippers (Fed. Slechtzien-
den- en Blindenbelang), dhr. J. Wasserman (R'go), dhr. A. Weber (PGU) en
dhr. R. van Zuijlen (AP/CP).
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Een derde bron van informatie is het evaluatierapport over de consulenten LG
dat nadien is uitgebracht1. Ook de gegevens daaruit zijn in dit hoofdstuk ver-
werkt.

5.2 Integrale dienstverlening door categoriale, gespecialiseerde
instellingen

Enkele respondenten gaven te kennen dat de integrale functie al is gereali-
seerd voor mensen met een bepaalde aandoening. Naar hun mening kunnen
de consulenten LG geen oplossing bieden voor specifieke categorieën met
een chronische aandoening. Alleen binnen de gespecialiseerde categoriale
circuits is voldoende expertise aanwezig. Ze beschreven hoe de dienstverle-
ning voor deze specifieke categorieën is opgezet.

De patiëntendesk van de Nierpatiëntenvereniging biedt diensten aan zowel le-
den als niet-leden van de vereniging. Arbeidsintegratie is daar weliswaar de
kern, maar de arbeidsdeskundigen doen ook andere dingen, zoals het regelen
van rolstoelen, assisteren bij beroepszaken, adviseren bij het afsluiten van
verzekeringen, en fungeren als wegwijzer naar de dienstverlening op gebieden
als schuldhulpverlening en relatieproblemen. Ze vervullen een makelaarsfunc-
tie bij het slechten van maatschappelijke drempels, met arbeidsintegratie als
kern.

Ook de VSN biedt psychosociale diensten aan haar leden in de vorm opvang
en begeleiding bij de verwerking bij de spierziekte en steun bij praktische za-
ken (zie paragraaf 4.4.2). Aan niet-leden geeft de VSN voorlichting via de
website, via brochures en via de informatielijn (telefonisch en schriftelijk).
Daarnaast kunnen mensen met spierziekte terecht bij de 34 revalidatieadvies-
centra die met de VSN samenwerken. In elk van die centra werkt een neuro-
musculair team, met een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psy-
chosociaal consulenten.

De EVN organiseert gespreksgroepen en runt de telefonische informatielijn
voor epilepsiepatiënten en hun ouders. Voor gespecialiseerde hulp kunnen zij
terecht bij de epilepsiecentra en de daaraan verbonden poliklinieken, die een
pakket van diensten op zowel medisch als psychosociaal gebied hebben (zie
paragraaf 4.4.2). Hierbij is wel op te merken dat deze gespecialiseerde voor-
ziening bestemd is voor mensen bij wie de epilepsie moeilijk is te reguleren.
                                                       

1 H. Bussemakers en J. van Poppel: Consulent voor Lichamelijk Gehandicapten,
een terugblik en een blik vooruit. IVA Tilburg, september 2001.
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In een project in Amsterdam is een consulent voor MS-patiënten aangesteld
(zie paragraaf 4.3.2).

Voor CARA-patiënten wordt een landelijk centraal punt gewenst. Daar zou alle
informatie over CARA gebundeld moeten zijn: informatie over hulpverleners,
woningaanpassing, voorzieningen, uitkeringen etc. De mensen kunnen daar
dan terecht met hun vragen. Hierdoor is er minder kans dat zij van het kastje
naar de muur worden gestuurd.

5.3 Bezwaren tegen de inrichting van het consulentschap LG

De meeste respondenten gaven te kennen dat zij nog geen definitief oordeel
hebben over de consulenten LG, aangezien de functie nog in de opbouwfase
verkeert. Over het geheel genomen onderschrijven zij het gedachtegoed dat
achter de aanstelling van de consulenten LG ligt. Maar afgewacht moet wor-
den wat er in de praktijk van terecht zal komen. Voorlopig bestaan er nog veel
onduidelijkheden en onzekerheden. Verscheidene respondenten hebben be-
denkingen naar voren gebracht tegen de manier waarop de functie is ingericht.
De kritiek spitst zich toe op de volgende punten.
• Het onderbrengen bij de SPD is een verkeerde keuze geweest. De SPD

wordt geassocieerd met verstandelijk gehandicapten en met hun ouders.
Weinig lichamelijk gehandicapten zullen op de gedachte komen zich tot
een SPD te wenden.

• Velen binnen de doelgroep zullen de consulenten LG niet weten te vin-
den, omdat er weinig voorlichting over is gegeven.

• Het gebruik wordt verder nog belemmerd door het feit dat de consulenten
werken vanuit een centrale post in de stad of regio. Daardoor zijn ze op
een te grote afstand. Ze zouden in de wijk gestationeerd moeten zijn:
laagdrempelig en bovendien in staat tot actieve benadering van de ge-
handicapte en chronisch zieke wijkbewoners die in een sociaal isolement
dreigen te raken. Bij een centrale post zullen heel weinig mensen aan-
kloppen.

• Elke SPD vult de functie op eigen wijze in. Op die manier ontstaat geen
eenduidige functie en is het voor patiëntenorganisaties niet goed mogelijk
mensen te adviseren zich al dan niet tot een consulent te wenden.

• De meeste consulenten die zijn aangesteld komen uit de verplegende en
paramedische beroepen. Zij denken te weinig vraaggericht en te veel
aanbodgericht. Wellicht moet er een speciale opleiding voor opgericht
worden.

Een andere aansturing en stationering van de consulenten zouden wellicht
betere kansen bieden aan een emancipatorische en effectieve aanpak.
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In de discussiebijeenkomst is nader ingegaan op de geringe bekendheid bij de
doelgroep. De naamgeving ("consulenten lichamelijk gehandicapten") werpt
reeds een drempel op. Chronisch zieken voelen zich daardoor niet aangespro-
ken. Er moet naar manieren gezocht worden om de functie bekend te maken
bij zowel verwijzers als de doelgroep. Er worden inmiddels publieksvoorlich-
tingscampagnes voorbereid voor de bekendmaking van de functie. De patiën-
tenorganisaties kunnen een grote rol spelen. Vooral allochtone cliënten zijn
moeilijk te bereiken. De ervaring heeft geleerd dat een actieve benadering
helpt om hen over de drempel te halen.

Over de organisatie van waaruit de consulenten zouden moeten werken (bij de
SPD blijven of elders onderbrengen) is in de discussiebijeenkomst geen uitge-
sproken standpunt ingenomen. Hoewel er bezwaren tegen het onderbrengen
bij de SPD zijn geuit, wilde men eerst de uitkomsten van de lopende evaluatie
afwachten. Zoals gezegd, is het evaluatierapport inmiddels verschenen. Ge-
gevens daaruit komen in paragraaf 5.5 aan de orde.

5.4 Gewenste inhoud van de functie

De respondenten waren het in grote lijnen wel eens over wat de functie moet
inhouden. Zij vinden dat de consulent niet zelf psychosociale hulp moet bieden
of proberen de problemen op te lossen. Dat zou een onmogelijke opgave zijn,
gezien de grote verscheidenheid aan vragen, het grote aantal levensgebieden
waarop die zich voordoen (van traumaverwerking tot arbeidsintegratie), en de
verschillen in gevolgen van functiebeperkingen en ziekten. Dat zou een dui-
zendpoot vergen. Als kern van de functie wordt gezien het koppelen van het
geschikte hulpaanbod aan de aanwezige behoefte. Hiervoor zijn verschillende
termen genoemd, zoals coachfunctie, makelaarsfunctie, case manager, kno-
pen leggen en bruggen bouwen, wegwijzer, vraagverheldering en vraagstu-
ring. In essentie komt het er steeds op neer dat een consulent wordt voorge-
steld die ondersteuning biedt bij het vinden en verkrijgen van de benodigde
hulp en voorzieningen. De consulent treedt op als coach die een activerende
en adviserende begeleiding dient te bieden. Als elementen daarbij zijn ge-
noemd:
• communicatie met de cliënt op een gelijkwaardig niveau over diens be-

hoeften en wensen;
• meedenken met de cliënt en zich daarbij vraaggericht opstellen, uitgaan

van wat de cliënt wil;
• samen met de cliënt analyseren wat nodig is en wat er moet gebeuren;

helpen bij het formuleren van de vraag naar hulp en voorzieningen;
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• samen met de cliënt nagaan wat de mogelijkheden en beschikbare voor-
zieningen zijn;

• wat er te kiezen is in heldere termen voorleggen aan de cliënt;
• aangeven waar de cliënt terecht kan, hoe de weg loopt om op de vraag

antwoord te krijgen dan wel bij de specifieke expertise terecht te komen;
• als er geen geschikt aanbod voor de betreffende vraag is: zich actief in-

zetten om nieuw aanbod te scheppen.

Door een aantal respondenten is daar aan toegevoegd dat de functie van de
consulent niet moet stoppen bij vraagverheldering en advisering. In bepaalde
gevallen (met name waneer het de cliënt ontbreekt aan voldoende zelfstan-
digheid of assertiviteit) zal het nodig zijn in de gaten te houden wat er met de
(aan)vragen gebeurt of met de cliënt mee te lopen om te helpen de geschikte
voorzieningen te krijgen. Zo kan het wenselijk zijn mee te gaan naar de ge-
meente om een WVG-voorziening te krijgen. Het gaat erom dat, uitgaande van
hun behoeften, de cliënten op de kortst mogelijke termijn de voorzieningen
krijgen die zij nodig hebben.

De respondenten hebben verscheidene gebieden benoemd waarop de con-
sulent deze wegwijzer- en coachfunctie kan vervullen. Hiertoe behoren ver-
werkingsproblemen, zorgvoorzieningen, huisvesting, hulpmiddelen, vervoers-
voorzieningen, betaald en vrijwilligerswerk, en recreatie.

5.5 Invulling van de functie (gegevens uit de evaluatie)

5.5.1 Inhoud van de evaluatie

Het evaluatierapport van Bussemakers en Van Poppel (2001) geeft geen ant-
woord op alle vragen die in het kader van deze studie belangwekkend zijn. Zo
is uit het rapport niet op te maken waaruit het takenpakket van de consulenten
LG bestaat of wat voor diensten de consulenten sedert het begin (1999) heb-
ben geboden aan hun cliënten. Ook verschaft het rapport geen gegevens over
aantallen cliënten of cliëntcontacten. En de weergave van wat de cliënten vin-
den van de ontvangen dienstverlening is beperkt tot een beoordeling van en-
kele aspecten door 15 cliënten. Over dat laatste wordt in het rapport opge-
merkt dat meningen van cliënten nog nauwelijks beschikbaar bleken.
De evaluatie was voornamelijk gericht op het organisatorische niveau. Directie
en/of consulenten van 15 SPD'n is gevraagd hun mening te geven over de
consulenten LG (onder meer hun kennis en vaardigheden) over de SPD (on-
der meer toegankelijkheid, positie van de consulenten binnen de SPD en
klachtenregeling) en over de afstemming met anderen (zoals zorgaanbieders,
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indicatiecommissies en gemeentelijke instanties). Naast de SPD'n werden 11
regionale of provinciale gehandicaptenplatforms in de evaluatie betrokken. Zij
en de SPD'n gaven hun mening over onder meer de gewenste ontwikkeling
van de functie consulent LG, de breedte van de doelgroep, integratie van de
LG-functie met de VG-functie, al dan niet zelf zorg aanbieden, en de positione-
ring van de consulenten binnen of buiten de SPD.

5.5.2 Het functioneren binnen de SPD'n

Uit de evaluatie komt onder meer naar voren dat aansluiting bij de SPD ertoe
heeft geleid dat de werkwijze van de consulenten LG een aantal kenmerken
vertoont van de werkwijze van de consulenten VG. Verder blijkt er sprake te
zijn van een grote lokale variatie in de uitvoering van de werkzaamheden, zo-
wel wat betreft taakopvatting als positie van de consulenten binnen de SPD.
De diversiteit in werkwijze en organisatorische setting van de consulent wordt
door alle deelnemers ongewenst geacht. De opvattingen over de gewenste
ontwikkelingen vertonen een nog grotere variëteit. De deelnemers aan de
evaluatie denken heel verschillend over de gewenste breedte van de doel-
groep, de integratie met de functie consulent VG, de consulent als zorgaan-
bieder, en de positionering van de consulent (binnen de SPD of elders).

Ter verbetering van het functioneren van de SPD'n zijn als aandachtspunten
naar voren gebracht: bekendheid (een groot aantal SPD'n lijkt nog onvoldoen-
de aangesloten op hun relevante netwerken), registratie (registratie van cliënt-
kenmerken en van activiteiten van consulenten zijn nog maar ten dele inge-
voerd) en systematische evaluatie (managementinformatiesystemen ontbre-
ken, en cliënten, verwijzers, gemeenten etc. worden niet of nauwelijks over
hun ervaringen met de dienstverlening geraadpleegd).

5.5.3 Toekomstbeelden van de functie (gegevens uit de evaluatie)

De geconstateerde variatie in de uitvoering en in de gewenste ontwikkelingen
hebben de onderzoekers ertoe gebracht drie toekomstscenario's voor de con-
sulent LG te construeren en die voor te leggen aan de onderzochte personen
(directies van SPD'n, consulenten LG, gehandicaptenplatforms, de CG-Raad
en Per Saldo). Zij werden gevraagd de voor- en nadelen aan te geven. De
eerste twee scenario's laten de functie bij de SPD zoals die nu bestaat. De
verschillen tussen beide betreffen een smallere of bredere doelgroep, al dan
geen integratie met de VG-functie, en al dan niet zelf als zorgverlener optre-
den. Het eerste scenario zet de huidige lijn voort, terwijl in het tweede scenario
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de consulent LG onafhankelijker is en zich exclusief kan richten op de LG-
sector. In het derde scenario is sprake van een organisatorische trendbreuk
door de consulenten LG (en andere dienstverlening van de SPD) over te laten
gaan naar een "regionaal zorgvragerscentrum". In dat regionale zorgvragers-
centrum zouden verschillende dienstverlenende en belangenorganisaties kun-
nen participeren. Genoemd worden onder meer: patiënten- en cliëntenorgani-
saties, jeugdhulpverlening, IKG, maatschappelijk werk, ouderenconsulenten,
thuiszorg en gemeente.

De voorstanders van de beide eerste scenario's hechtten veel waarde aan het
voortzetten van de huidige infrastructurele verworvenheden van aansluiting bij
de SPD. De CG-Raad, Per Saldo en het grootste deel van de gehandicapten-
platforms toonden zich voorstander van een structuur die scenario 3 het
dichtst benaderd. Zij achten de onafhankelijkheid van de consulent (niet ge-
bonden aan het doorverwijzen naar de eigen organisatie) en het emancipato-
risch handelen van de consulent (aansluitend op en gericht op het versterken
van het eigen vermogen van de cliënt) het best gewaarborgd in scenario 3.
Overigens achtten ook het grootste deel van de consulenten en een klein deel
van de directies deze uitgangspunten beter te handhaven in scenario's 2 en 3
dan in scenario 1.

De respondenten in ons onderzoek hebben de scenario's uiteraard niet voor-
gelegd gekregen. Maar gezien de nadruk die zij hebben gelegd op dezelfde
uitgangspunten (vraagsturing, empowerment en zelfbeschikking van de cliënt,
zie paragraaf 4.3.2 en 4.3.3) mag worden aangenomen dat ook zij scenario 3
hadden verkozen boven 1 en 2. Welke visie zij op de oprichting van regionale
centra voor cliëntenondersteuning hebben is vanzelfsprekend evenmin ge-
peild. De auteurs van het evaluatierapport noemen in dit verband nog wel een
conditie waaraan voldaan moet worden. "Het geheel en al loslaten van deze
verworvenheden [van aansluiting bij de SPD] roept overigens weer een nieuw
vraagstuk op. Het opzetten van regionale ondersteuningscentra en het positi-
oneren van de consulenten LG daarbij vraagt nog meer dan nu een sterke be-
trokkenheid en samenwerking van de regionale gehandicaptenplatforms en
een sterke sturing van de CG-Raad, Somma en Per Saldo, zowel op het op-
zetten van de infrastructuur als op de vormgeving van de functie. Als aan deze
voorwaarden niet meer dan nu voldaan kan worden dreigt een inhoudelijk en
organisatorisch vacuüm te ontstaan voor het werk van de consulent LG."
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Voor de vormgeving van de functie biedt ons onderzoek belangrijke aangrij-
pingspunten. Uit de interviewronde, zoals weergegeven in paragraaf 5.4, is
duidelijk naar voren gekomen welke wensen er leven ten aanzien van de in-
vulling van de functie, zowel wat betreft het takenpakket als de wijze waarop
zij met hun cliënten dienen om te gaan.
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6 Visie op psychosociale dienstverlening bij
deelnemers aan het symposium

6.1 Het symposium

De sDG organiseerde in het kader van de Week voor de Chronisch Zieken het
symposium “Psychosociale hulpverlening in de eerste lijn voor mensen met
een langdurige functiebeperking”. Het werd op 6 november 2001 gehouden.
Onder de ruim 100 deelnemers bevonden zich onder meer consulenten LG,
maatschappelijk werkers, vertegenwoordigers van cliëntenraden, vertegen-
woordigers van organisaties van mensen met een chronische zieke of handi-
cap, ergotherapeuten, psychologen, en beleidsmedewerkers van diverse or-
ganisaties. Dit symposium vormde het sluitstuk van het onderzoeksproject.

Door de inleiders werd het onderwerp psychosociale steun vanuit de volgende
invalshoeken belicht:
• de uitkomsten van het onderhavige onderzoek, toegespitst op vraag en

aanbod en op de rol van de consulenten LG;
• de rol van de huisarts, met speciale aandacht voor toekomstige ontwikke-

lingen in de huisartsenzorg;
• de rol van de ergotherapeut bij herwinnen van autonomie door de cliënt;
• de rol van het algemeen maatschappelijk werk bij ondersteuning van

mensen met een chronische functiebeperking;
• problemen die mensen met een handicap ondervinden, toegespitst op

MS-patiënten.

Er werden workshops gehouden rond de thema’s:
• kwaliteit van zorg aan mensen met een langdurige functiebeperking en

mogelijke verbetering daarvan door coördinatie van de zorgverlening;
• kwaliteit van leven en de rol van de ergotherapeut bij het verhelderen van

vragen en problemen van de cliënt;
• keuzevrijheid voor de cliënt en kwaliteit van zorg, met speciale aandacht

voor de rol van de eerstelijns psycholoog;
• behoeften van de cliënt, gebaseerd op ervaringen in het project “MS

Zorgconsulent in Amsterdam”.

Het is weinig zinvol om elk van de bijdragen aan het symposium hier stuk voor
stuk te bespreken. Allereerst vallen verscheidene elementen ervan buiten het
bestek van dit onderzoek, terwijl sommige andere reeds eerder ter sprake
kwamen, waardoor bespreking een doublure zou inhouden. We richten ons
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hier vooral op de vraag in hoeverre de visie op gewenste psychosociale steun,
zoals naar voren gebracht in de voorgaande hoofdstukken, wordt gedeeld
door de deelnemers aan het symposium en of er aanvullingen mogelijk zijn.
De gegevens daarover zijn op te vatten als een indicatie van het aanwezige
draagvlak voor de opvattingen.

Van de thema's die op het symposium ter sprake kwamen zijn met name
twee onderwerpen relevant voor integrale psychosociale dienstverlening, na-
melijk coördinatie van de zorg en de positie van de cliënt.

6.2 Coördinatie in de zorg

Bevestigd werd dat de zorgvragen van mensen met een handicap of chroni-
sche ziekte vaak zeer complex zijn. Ze passen dikwijls niet in een "hokje" van
de dienstverlening, waardoor ook hulp- en dienstverleners niet weten waar de
benodigde hulp te krijgen is en aldus geen raad weten met de vragen. De on-
duidelijkheid wordt bovendien bemoeilijkt door de aard van de regelgeving met
betrekking tot zorgverlening: die is ingewikkeld en verandert te vaak om er
zicht op te kunnen houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de WVG en voor de
PGB-regeling. Door de onduidelijkheden en daarnaast door capaciteitstekor-
ten en wachtlijsten voelen cliënten met een functiebeperking zich van het
kastje naar de muur gestuurd.

Om coördinatie in de zorgverlening te bereiken zijn op het symposium ver-
scheidene oplossingen voorgesteld. Globaal zijn hierin twee benaderingen te
onderscheiden: coördinatie aan de vraagzijde en coördinatie aan de aanbod-
zijde.

6.2.1 Coördinatie aan de vraagkant

De aanstelling van consulenten LG, die in het vorige hoofdstuk werd bespro-
ken, is aan te merken als afstemming aan de vraagzijde. De consulenten on-
dersteunen de personen bij het vinden van de hulp of voorzieningen die ant-
woord geven op hun vragen en behoeften. De gewenste inhoud van deze
functie is reeds uiteengezet in paragraaf 5.4, met de coachrol als centraal
element. In het symposium zijn hierover geen nadere gegevens naar voren
gebracht.

Een verwante voorziening betreft het project "MS zorgconsulent" in Amster-
dam, dat al eerder is genoemd (paragraaf 4.3.2). Dit plaatselijke driejarige
project richt zich uitsluitend op mensen met MS (multiple sclerose), maar de



111

oprichters hebben uiteindelijk een ondersteuningsvoorziening voor alle chro-
nisch zieken en gehandicapten voor ogen. Die zou in de wijk (dichtbij de po-
tentiële gebruikers) gesitueerd moeten zijn, laagdrempelig en "outreachend"
moeten werken. Met dit laatste wordt gedoeld op een actieve benadering van
personen binnen de doelgroep, met het doel steun te bieden voordat de pro-
blemen te groot zijn geworden (preventieve werking). Binnen het project wordt
deze benadering bij MS-patiënten al toegepast. Hierin ligt een verschil met de
consulenten LG; die werken op aanvraag. Voor het overige hebben de taken-
pakketten veel overeenkomst. Wel is er een verschil in aansturing: de MS
zorgconsulent wordt aangestuurd vanuit de patiëntenvereniging (afdeling Am-
sterdam van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland), de consulenten LG
vanuit de dienstverlening (zijn in dienst bij de SPD). In het project MS consu-
lent wordt veel nadruk gelegd op een zodanige ondersteuning dat de mensen
de regie over hun eigen leven behouden. De consulent treedt op als vraag-
baak, luisterend oor, meedenker, ondersteuner, zorgcoördinator en bemidde-
laar. De vragen lagen vooral op het gebied van WVG-voorzieningen, thuiszorg
en PGB, MS-zaken, wonen, medische hulpmiddelen, dagbesteding en vrije
tijd, werk, en parkeren en vervoer.

6.2.2 Coördinatie aan de aanbodkant

Om coördinatie in de zorgverlening te bereiken is meer samenwerking tussen
de verschillende disciplines bepleit. Hulpverleners blijven te veel op hun eigen
eilandje en er is te weinig terugkoppeling naar de eerstelijnszorg vanuit de
tweede en derde lijn. Het ontbreekt nog te veel aan "ketenzorg".

De huisarts is van oudsher de hulpverlener die integrale, op het individu ge-
richte zorg biedt. Maar door de ontwikkelingen in de huisartsenzorg kan lang
niet meer elke huisarts dit brede aanbod in persoon leveren, zo werd gecon-
stateerd bij de schets van een toekomstvisie op de hulpverlening door huisart-
sen. Genoemd werden het tekort aan huisartsen (die door de vergrijzing bin-
nen de beroepsgroep nog sterk dreigt toe te nemen), de wens van een toene-
mend aantal (jonge) huisartsen om in deeltijd te werken, de toename van wer-
ken in groepsverband, en de toename van de vraag naar zorg en andere ver-
richtingen (onder meer vanwege de vergrijzing van de bevolking). De werkdruk
van de huisartsen is erg hoog. Met name voor ouderen en chronisch zieken
schieten ze daardoor tekort.

In de geschetste toekomstvisie zal de organisatie van de huisartsenzorg
veranderen in de richting van schaalvergroting. De meeste eenpersoonsprak-
tijken zullen plaats maken voor grootschaliger organisaties: voorzieningen
huisartsenzorg, waar meerdere functies zijn ondergebracht. Naast enkele
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huisartsen is onder meer te denken aan de fysiotherapeut, de verloskundige
en de eerstelijns psycholoog. Deze hulpverleningsstructuur krijgt trekken van
een onderneming, waarin differentiatie van taken is geregeld. Door er nieuwe
functies in op te nemen ontstaat een verbreed aanbod, dat onder één dak
wordt geleverd. Het is denkbaar dat ook consulenten LG in deze voorzienin-
gen een plaats zullen krijgen.

Eerder kwam uit de interviews naar voren dat een ontwikkeling naar meer
zorgcoördinatie ook plaatsvindt binnen de gespecialiseerde hulpverlening. Zo
zijn voor mensen met spierziekte samenwerkingsprotocollen in ontwikkeling,
waarin voor de verschillende fasen van de ziekte zorgcoördinatoren worden
aangewezen. In dat kader consulteert de Vereniging Spierziekten Nederland
zowel de betreffende cliënten (waar zitten de knelpunten?) als dienstverleners
(hoe de coördinatie van zorg op te zetten om de knelpunten op te lossen?).
Knelpunten en hulp op psychosociaal gebied maken daar deel van uit. Op ba-
sis van het resultaat zal de zorgcoördinatie worden ingevuld.

6.3 De positie van de cliënt

Verscheidene deelnemers aan het symposium hebben gewezen op het gebrek
aan informatie bij de potentiële cliënten/gebruikers en daarmee op het belang
van een goede informatievoorziening. Om een keuze te kunnen maken moe-
ten cliënten over voldoende en heldere informatie beschikken. Informatie naar
de cliënten draagt bij aan hun empowerment. Dienstverlenende organisaties
moeten hun aanbod goed bij het publiek kenbaar maken en cliëntenorganisa-
ties moeten hun achterban goed infomeren over de mogelijkheden.

Ook is gewezen op het belang van vraagsturing. Zorg op maat, passend bij de
vraag, betekent dat de keuze niet beperkt mag worden tot hetgeen de hulp-
verlener in de aanbieding heeft. Ook in de interviews is dit herhaaldelijk bena-
drukt (zie paragraaf 4.3.2). De bovengenoemde functie van consulent is onder
meer bedoeld om de cliënt bekend te maken met het aanbod dat een ant-
woord kan geven op zijn/haar vraag.

Vraagsturing en keuzevrijheid verwijzen naar autonomie van de cliënt. De be-
handeling door hulpverleners kan bijdragen aan het herwinnen van autonomie.
In het symposium werd die stelling uitgewerkt voor de ergotherapie. Daarbij
werden aan het begrip autonomie drie dimensies onderscheiden, namelijk
zelfbeschikking (keuzes maken en beslissingen nemen aangaande het eigen
leven), zelfstandigheid (kunnen plannen en organiseren van het eigen leven)
en zelfredzaamheid (kunnen uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven
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op het gebied van zelfverzorging, mobiliteit en communicatie). Factoren als
een verzorgingsregime, tijdsdruk en gebrek aan privacy belemmeren de auto-
nomie van de cliënt. Factoren die de autonomie bevorderen zijn onder meer
het bieden van steun en informatie, aandacht en respect, herwonnen moge-
lijkheden en herwonnen zelfvertrouwen. Een taak van de ergotherapeut is de
cliënt te laten oefenen met strategieën die zijn/haar autonomie bevorderen.

6.4 Slotsom

Het geheel van de bijdragen aan symposium overziend, kan worden gecon-
cludeerd dat ze de uitkomsten van de interviews ondersteunen. Net als de
geïnterviewde personen, hebben de deelnemers gewezen op de complexiteit
van de vragen naar hulp en voorzieningen, die de grenzen van de disciplines
van de dienstverleners overstijgt. Om te voorkomen dat mensen de weg niet
vinden en zich van het kastje naar de muur voelen gestuurd, wordt ondersteu-
ning bij het verkrijgen van de benodigde hulp en voorzieningen noodzakelijk
geacht. Aan de andere kant dient het aanbod inzichtelijker gemaakt te worden
door een verbeterde coördinatie en afstemming en door een helderder regel-
geving. Verder wordt het belang van vraagsturing en autonomie van de cliënt
onderschreven. Blijft de vraag in hoeverre de dienstverleners deze uitgangs-
punten ook al in praktijk brengen. Om dit soort veranderingen in de praktijk van
de dienstverlening te kunnen vaststellen is onderzoek bij gebruikers van de
dienstverlening nodig.
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Samenvatting

Achtergrond en opzet van het onderzoek

De stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG) heeft tot doel de kwaliteit
van producten en diensten voor mensen met een lichamelijke functiebeperking
te verbeteren en vervolgens in stand te houden. Om inzicht te krijgen in de
noodzaak een aanbod van integrale psychosociale steun te ontwikkelen, heeft
de sDG aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een onderzoek te verrichten
naar de psychosociale situatie van mensen met lichamelijke functiebeperkin-
gen. Het vormt onderdeel van het VIG-programma (Vernieuwing en Imple-
mentatie Gehandicaptenbeleid).

Het hebben van een lichamelijke beperking of chronische ziekte stelt de be-
trokken personen voor verscheidene psychische en sociale problemen waar
ze een weg in moeten zien vinden. Die doen zich onder meer voor bij verwer-
king van de handicap (psychisch niveau), bij het verkrijgen van de benodigde
voorzieningen voor ADL, wonen, vervoer etc. (praktisch niveau) en bij het vin-
den of hervinden van een plaats in de maatschappij (niveau van het maat-
schappelijk functioneren). Men kan hiervoor een beroep doen op uiteenlopen-
de hulp- en dienstverlening, zoals de eerstelijnsgezondheidszorg, de geestelij-
ke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, de thuiszorg, revalidatiecentra,
de WVG-loketten in gemeenten, en arbeidsintegratiediensten. Bovendien be-
staan voor specifieke categorieën (zoals blinden en slechtzienden, doven en
slechthorenden, mensen met epilepsie en mensen met spierziekten) afzonder-
lijke voorzieningen. Het aanwezige hulpaanbod is aldus heel divers, zowel wat
betreft de inhoud als de doelgroep. Mensen met een functiebeperking die
steun nodig hebben zien soms door de bomen het bos niet meer en hebben
het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. De beschik-
baarheid van een persoon die de betreffende mensen bijstaat in het vinden en
verkrijgen van de benodigde hulp en voorzieningen zal wellicht een oplossing
kunnen bieden. Het belang van zo'n "integrale functie" is het centrale thema in
dit onderzoek. Tijdens de loop van het project werd bij de Sociaal Pedagogi-
sche Diensten een nieuwe functie opgebouwd die in dit verband van betekenis
is, namelijk de consulent LG (consulent voor lichamelijk gehandicapten). Aan
deze ontwikkeling is daarom ook aandacht besteed in het onderzoeksproject.
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Het onderzoek is uitgevoerd in deelprojecten:
• een deskresearch, waarin relevante onderzoeksgegevens uit binnen- en

buitenland bijeengebracht en geanalyseerd zijn;
• inventarisatie van het beschikbare hulpaanbod voor mensen met een li-

chamelijke beperking of chronische ziekte op psychosociaal terrein in
Nederland;

• interviews met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, waarin de
behoefte aan psychosociale steun en het gewenste aanbod de hoofdon-
derwerpen vormden.

Onderzoek naar psychosociale problemen en dienstverlening

Er zijn circa 70 onderzoekspublicaties in de studie betrokken. Over het geheel
genomen is uit het materiaal de conclusie te trekken dat het verrichte onder-
zoek sterk gericht was op beschrijving van de psychosociale situatie van de
personen binnen de onderzochte groep. De typerende opzet bestond uit een
meting van hun (on)welbevinden, waarbij ze vragen kregen voorgelegd over
hun tevredenheid met het leven, zelfwaardering, depressieve symptomen of
andere aspecten van de kwaliteit van leven. In veel gevallen werd onderzocht
of problemen meer of minder voorkomen bij bepaalde categorieën door ver-
banden vast te stellen tussen de maat voor (on)welbevinden en persoonsken-
merken, zoals geslacht, leeftijd, en aard en ernst van de functiebeperkingen.
Tevens werden vaak vergelijkingen gemaakt met mensen zonder handicap of
ziekte.

Door aldus een beschrijving en verklaring te geven van de psychosociale
situatie van de betrokken gehandicapte personen heeft het verrichte onder-
zoek bijgedragen aan het aanwijzen van “problemen”. Daarentegen is het
nogal zwak geweest in het aanreiken van mogelijke “oplossingen”, want aan-
bevelingen voor de gewenste dienstverlening of andere interventies zijn be-
trekkelijk schaars. Voor zover uit het onderzoek aanbevelingen zijn voortge-
komen, hebben we die eruit gelicht en in hoofdstuk 2 besproken.

De voorgestelde interventies zijn in de volgende rubrieken ondergebracht.

Steun bij "empowerment"
Dit soort interventie is gericht op steun die het gehandicapte personen moge-
lijk moet maken op eigen kracht door te gaan. De steun moet er toe bijdragen
dat ze beschikken over de benodigde informatie, hun zelfwaardering en zelf-
vertrouwen (her)vinden, (nieuwe) vaardigheden ontwikkelen, en hun onafhan-
kelijkheid behouden. In deze benadering wordt gewezen op de ontoeganke-
lijkheid van de omgeving die gehandicapte mensen belemmert in hun functio-
neren.
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Steun bij aanpassing en "coping"
Bij deze interventies ligt de nadruk op aanpassing aan de handicap of ziekte.
Het gaat hierbij om aanpassing op twee niveaus. De eerste omvat een psy-
chologische aanpassing, waarmee wordt gedoeld op de acceptatie van de be-
perkingen. De tweede is gericht op het praktisch handelen. Het afstemmen
van de activiteiten op de ingeperkte mogelijkheden en het ontwikkelen van
nieuwe vaardigheden zijn hier de doelen.

Steun bij emotionele adaptatie
De aanbevelingen van deze aard zijn gericht op het omgaan met emotionele
problemen, zoals depressie en angst en het verlies van zelfvertrouwen. Ge-
constateerd wordt dat er een gering gebruik van dit soort hulpverlening ge-
maakt wordt.

Steun bij versterking van sociale vaardigheden
In verscheidene onderzoeken werd vastgesteld dat de sociale contacten of
netwerken van de onderzochte gehandicapte personen geringer zijn dan die
van de personen binnen controlegroepen. Dat geldt ook voor gehandicapte
kinderen: ze zijn minder betrokken in het spelen met leeftijdsgenootjes, ont-
wikkelen minder vriendschapsbanden, en worden meer afgewezen door leef-
tijdsgenoten. Deze uitkomsten hebben geleid tot aanbevelingen voor interven-
ties om sociale vaardigheden van de gehandicapte personen te vergroten.

Steun bij het verkrijgen van benodigde diensten of hulp
Sommige onderzoekers wezen op het belang van assistentie bij het verkrijgen
van de benodigde zorg en andere voorzieningen. Ze stelden voor hierbij een
case manager of zorgcoördinator in te stellen.

Steun bij inpassing in de maatschappij
Enkele onderzoekers richtten de aandacht op bepaalde aspecten van maat-
schappelijke integratie. Zij vroegen speciale aandacht voor steun bij opleiding,
beroepsplanning en werkhervatting van gehandicapte personen.

Een functiebeperking stelt niet alleen de betrokken persoon, maar ook zijn of
haar sociale netwerk voor adaptieve opgaven. De aanbevelingen voor inter-
ventie die uit onderzoek hierover voortkwamen hebben meest betrekking op
gezinnen met een gehandicapt kind of een gehandicapte volwassene. In pu-
blicaties waren vier typen interventies te onderscheiden, namelijk:
• voorlichting aan ouders, partners of andere gezinsleden over de aandoe-

ning, beschikbare hulp en voorzieningen, en de omgang met het gehan-
dicapte gezinslid;

• ondersteuning van ouders door middel van groepsgesprekken;
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• advies en training in communicatie om de interactie tussen gezinsleden
te bevorderen;

• training en counseling van de mantelzorgers om hun competentie te ver-
sterken.

Overzicht van het aanbod van dienstverlening

De inventarisatie resulteerde in een schematisch overzicht van het bestaande
dienstenaanbod in Nederland. De aanwezige psychosociale dienstverlening
voor mensen met een lichamelijk functiebeperking of chronische ziekte is in
hoofdstuk 3 geschetst. Daarbij zijn de volgende gegevens vermeld: de organi-
satie, de aard van de diensten, de doelgroep en de omvang van de dienstver-
lening in termen van aantallen cliënten en/of personeel.

Op die wijze zijn beschreven de dienstverlening in of vanuit: geestelijke ge-
zondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, thuiszorg, consulenten voor
lichamelijk gehandicapten bij de Sociaal Pedagogische Diensten, revalidatie-
centra, mytylscholen, woonvoorzieningen voor lichamelijk of zintuiglijk gehan-
dicapten, doventeams bij de GGZ, instituten voor doven en slechthorenden,
maatschappelijk werk voor doven, instituten voor blinden en slechtzienden, en
regionale centra voor blinden en slechtzienden.

De aangeboden diensten zijn voornamelijk gericht op het sociaal functioneren
van de cliënten. Ze hebben verschillende vormen, zoals begeleiding, onder-
steuning, advisering, psychotherapie, informatievoorziening, en doorverwijzing.
De diensten van sommige organisaties zijn bestemd voor personen binnen de
betreffende instellingen (revalidanten, leerlingen, bewoners), dan wel perso-
nen die de instelling hebben verlaten (zoals ex-leerlingen). De dienstverlening
van anderen staat los van deze speciale instellingen en heeft thuiswonende
gehandicapte personen als doelgroep. Verder wordt vanuit patiënten- en be-
langenverenigingen psychosociale steun geboden. Die bestaat vooral uit lot-
genotencontact en informatievoorziening.
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Visie op vraag en aanbod in de psychosociale dienstverlening

Er zijn negen individuele interviews met vertegenwoordigers van belangenor-
ganisaties gehouden. Zij gaven daarin hun visie op de gewenste psychosoci-
ale hulp voor mensen met een functiebeperking of chronische ziekte. Vervol-
gens namen zij deel aan een groepsbijeenkomst, waarin zij hun opvattingen
konden confronteren met die van anderen.

De visie van de respondenten op de afstemming van vraag en aanbod is weer
te geven aan de hand van de volgende thema's.

Diversiteit aan vragen en behoeften
De behoefte aan psychosociale steun is zeer persoonsgebonden. Die loopt
zeer uiteen met onder meer leeftijd en andere biografische kenmerken, per-
soonlijkheidstrekken, aard en prognose van de beperking. In zijn algemeen-
heid is daarom niet aan te geven wat er nodig is. Het hulpaanbod zal altijd op
de persoon moeten worden afgestemd, zal maatwerk moeten leveren.

Vraagsturing
Het principe van vraagsturing, dat men met de mond veelvuldig belijdt, wordt
nog onvoldoende in praktijk gebracht. De nog steeds aanwezige aanbodsge-
richte aanpak dient vervangen te worden door benadering die inspeelt op de
vragen die de cliënt heeft.

Autonomie van de cliënt
Het gaat er niet alleen om dat mensen de nodige voorzieningen krijgen, maar
ook dat ze de greep op hun eigen leven behouden. Dienstverleners moeten
werken vanuit een emancipatorisch perspectief. Ze moeten hun cliënten niet
behandelen als zorgobject, maar hen zo informeren en adviseren dat die zelf
een keuze kunnen maken en aldus de regie over hun eigen leven in handen
kunnen houden of weer krijgen. Dit sluit aan bij het begrip empowerment uit de
genoemde onderzoeksliteratuur.

Hulp bij verwerking en coping
Het aanvaarden van de inperking van de lichamelijke functies is vaak een
moeizaam proces. Ondersteuning hierbij moet eruit bestaan mensen te leren
datgene wat hen is overkomen een plaats te geven in hun leven. Vooral voor
mensen die pas de diagnose te horen hebben gekregen is de eerste opvang
heel belangrijk. De hulpverleners dienen in hun advies rekening te houden met
de fase van acceptatie waarin de persoon zich op dat moment bevindt.
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Steun bij praktische vragen
De praktische vragen liggen onder meer op het gebied van wonen, vervoer,
technische hulpmiddelen en arbeid. De mensen zouden minder psychische
klachten hebben als ze voor het krijgen van hulp en voorzieningen niet zo
hoefden te knokken.

Individuele versus groepsbenadering
De meeste verenigingen van mensen met een handicap of chronische ziekte
bieden psychosociale service aan hun achterban op individueel niveau (telefo-
nische informatielijn, lotgenotencontact e.d.) en op groepsniveau (gespreks-
groepen, themabijeenkomsten e.d.) De groepsmatige aanpak heeft het voor-
deel dat mensen kunnen leren van elkaars ervaringen. Telefonische hulpdien-
sten hebben onder meer het voordeel van anonimiteit. Over de keuze voor
een individuele of groepsbenadering is opgemerkt dat de voorkeuren daarvoor
uiteenlopen en de mensen de gelegenheid moeten hebben daar zelf een au-
tonome keuze in te maken. Dat geldt ook voor lotgenotencontact.

Tekorten in de dienstverlening
Als manco's in de dienstverlening zijn veder naar voren gebracht:
• te weinig aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers, die immers

ook geconfronteerd worden met de consequenties van de functiebeper-
king;

• te weinig psychosociale begeleiding voor CARA-patiënten;
• een psychologiserende houding bij maatschappelijk werkers bij de nierdi-

alysebehandeling; ze hebben te weinig oog voor het regelen van prakti-
sche zaken;

• te weinig verwijzing door behandelaars van mensen met epilepsie naar
de gespecialiseerde dienstverlening;

• ontevredenheid over de procedures bij regionale instellingen voor slecht-
zienden en blinden;

• na het verlaten van het revalidatiecentrum of andere instelling valt er een
gat;

• te weinig oog voor de problemen van mensen met een aandoening die
geleidelijk verergert;

• lange wachtlijsten in de GGZ.

Over de kwestie van een categoriale of algemene dienstverlening (d.w.z. een
ziekte- of handicapspecifieke benadering dan wel een ziekte- of handicap-
overstijgende aanpak) wordt verschillend gedacht. Verscheidene responden-
ten brachten naar voren dat het bij de algemene dienstverlening ontbreekt aan
kennis over problemen die zich bij mensen met een bepaalde ziekte of handi-
cap kunnen voordoen. De benodigde expertise is alleen te vinden in het ge-
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specialiseerde circuit. Zij wezen daarbij op de dienstverlening voor mensen
met nierziekte, spierziekte, epilepsie en astma. Aan de andere kant zijn ook de
grenzen van de categoriale benadering aangegeven: het is niet mogelijk om
voor elke specifieke aandoening aparte consulenten aan te stellen. Mensen
met een handicap of chronische ziekte moeten ook bij reguliere voorzieningen
terecht kunnen. Vaak echter hebben die nog te weinig knowhow en ervaring.
Vooral de collectieve belangenbehartiging wordt gezien als een gebied dat
zich goed leent voor een gezamenlijke aanpak.

Invoering van een persoonsgebonden budget voor psychosociale ondersteu-
ning sluit aan op de wens naar een grotere autonomie voor de cliënt. Het PGB
zal echter alleen goed kunnen functioneren wanneer de cliënten goed weten
wat zij met het budget kunnen aanschaffen. Ze moeten dan goed geïnfor-
meerd zijn over de keuzemogelijkheden.

Visie op de nieuwe functie van consulent voor lichamelijk gehandicapten

In de interviews gaven de respondenten tevens hun visie op de consulenten
LG, die sinds 1999 bij de Sociaal Pedagogische Diensten (SPD'n) zijn aange-
steld. De meesten van hen zien de consulent LG als de aangewezen persoon
die de integrale functie (het leidende thema in dit onderzoeksproject) gestalte
zou moeten geven.

Maar tegelijkertijd zijn er een aantal bezwaren tegen de huidige inrichting van
het consulentschap geuit:
• De consulenten zullen geen oplossing kunnen bieden voor specifieke

categorieën met een chronische aandoening, zoals mensen met een
nierziekte, spierziekte of epilepsie. Alleen in het gespecialiseerde circuit
is voldoende expertise aanwezig.

• Het onderbrengen bij de SPD is een verkeerde keuze geweest. De SPD
wordt geassocieerd met verstandelijk gehandicapten en met ouders.
Weinig lichamelijk gehandicapten zullen op de gedachte komen zich tot
een SPD te wenden.

• Velen binnen de doelgroep zullen de consulenten LG niet weten te vin-
den, omdat er weinig voorlichting over is gegeven.

• De consulenten werken vanuit een centrale post in de stad of regio. Ze
zitten daardoor op een te grote afstand.

• Elke SPD vult de functie op eigen wijze in. Op die manier ontstaat geen
eenduidige functie.
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• De meeste consulenten die zijn aangesteld komen uit de verplegende en
paramedische beroepen. Zij denken te weinig vraaggericht en te veel
aanbodgericht.

Een andere aansturing en stationering van de consulenten zouden wellicht
betere kansen bieden aan een emancipatorische en effectieve aanpak.

De ondervraagde personen waren het in grote lijnen wel eens over wat de
functie moet inhouden. Zij vinden dat de consulent niet zelf psychosociale hulp
moet bieden. Als kern van de functie wordt gezien het koppelen van het ge-
schikte hulpaanbod aan de aanwezige behoefte. Hiervoor hebben zij verschil-
lende termen voorgesteld, zoals coachfunctie, makelaarsfunctie en case ma-
nager. Als elementen voor de functie zijn genoemd:
• communicatie met de cliënt op een gelijkwaardig niveau over diens be-

hoeften en wensen;
• meedenken met de cliënt en zich daarbij vraaggericht opstellen;
• samen met de cliënt analyseren wat nodig is en wat er moet gebeuren;;
• samen met de cliënt nagaan wat de mogelijkheden en beschikbare voor-

zieningen zijn;
• wat er te kiezen is in heldere termen voorleggen aan de cliënt;
• aangeven waar de cliënt terecht kan, hoe de weg loopt om op de vraag

antwoord te krijgen dan wel bij de specifieke expertise terecht te komen;
• als er geen geschikt aanbod voor de betreffende vraag is: zich actief in-

zetten om nieuw aanbod te scheppen.
Tot de gebieden benoemd waarop de consulent zich zou moeten bewegen
behoren verwerkingsproblemen, zorgvoorzieningen, huisvesting, hulpmidde-
len, vervoersvoorzieningen, betaald en vrijwilligerswerk, en recreatie.

Onlangs is een evaluatierapport over de consulenten LG2 uitgebracht. Hieruit
komt onder meer naar voren dat aansluiting bij de SPD ertoe heeft geleid dat
de werkwijze van de consulenten LG een aantal kenmerken vertoont van de
werkwijze van de consulenten VG (voor verstandelijk gehandicapten) en er
sprake is van een grote lokale variatie in de uitvoering van de werkzaamhe-
den. De opvattingen over de gewenste ontwikkelingen vertonen een nog gro-
tere variëteit. Er wordt heel verschillend gedacht over de gewenste breedte
van de doelgroep, de integratie met de functie consulent VG, de consulent als
zorgaanbieder, en de positionering van de consulent (binnen de SPD of el-
ders).

                                                       
2 H. Bussemakers & J. van Poppel: Consulenten voor Lichamelijk Gehandicapten;

een terugblik en een blik vooruit. Tilburg, IVA, 2001.
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De toekomstbeelden over de functie zijn gepeild door de deelnemers aan de
evaluatie drie mogelijke scenario's voor te leggen. Uit de geregistreerde voor-
keuren voor de verschillende scenario's blijkt dat veel beoordelaars hechten
aan een consulent die onafhankelijk is, zich exclusief richt op mensen met li-
chamelijke beperkingen, en emancipatorisch handelt. Deze uitgangspunten
zouden het best gewaarborgd zijn bij het scenario waarin de consulenten LG
overgaan naar een "regionaal zorgvragerscentrum". In dat centrum zouden
verschillende dienstverlenende en belangenorganisaties kunnen participeren.

Visie op coördinatie in de dienstverlening

Het sluitstuk van het project bestond uit het symposium “Psychosociale hulp-
verlening in de eerste lijn voor mensen met een langdurige functiebeperking”
dat op 6 november 2001 in het kader van de Week voor de Chronisch Zieken
werd gehouden, georganiseerd door de sDG. In dat symposium is gewezen op
de complexiteit van de vragen van veel chronisch zieken en gehandicapten,
waar dienstverleners lang niet altijd raad mee weten. De betrokken cliënten
voelen zich daardoor van het kastje naar de muur gestuurd. In dat licht werd
het belang van coördinatie in de dienstverlening benadrukt.

Bij de voorgestelde afstemming zijn twee benaderingen te onderscheiden: co-
ordinatie aan de vraagzijde en coördinatie aan de aanbodzijde. De aanstelling
van consulenten LG en soortgelijke initiatieven zijn aan te merken als afstem-
ming aan de vraagzijde. De cliënt krijgt ondersteuning bij het vinden van de
benodigde voorzieningen en hulp. Aan de andere kant wordt bepleit het aan-
bod inzichtelijker te maken door verbetering in de coördinatie van de verschil-
lende vormen van dienstverlening en een helderder regelgeving. Het belang
van vraagsturing en autonomie van de cliënt wordt ook door de dienstverle-
ners onderschreven.
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