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Samenvatting  

  

In de huidige visie op de ondersteuning aan mensen met beperkingen staan de vragen en wensen 

van mensen met beperkingen centraal. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk zelf 

(kunnen) kiezen en invloed (kunnen) uitoefenen op hun omgeving. Maar hoe wordt deze visie 

vertaald naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Kunnen mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen zelf kiezen en invloed uitoefenen en zo ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe 

krijgt het vorm? Deze vragen zijn de aanleiding voor dit onderzoek.   

  

In dit boek wordt verslag gedaan van het promotieonderzoek naar de ruimte voor eigen regie bij 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het onderzoek is sociaal-constructivistisch van aard, 

gericht op het verkennen en begrijpen van wat in sociale relaties en interacties gebeurt en in welke 

mate dat van invloed is op de betrokken individuen. Het boek is opgebouwd uit acht hoofdstukken. 

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidend en verkennend. In hoofdstuk drie worden de 

theoretische begrippen rondom eigen regie uiteengezet en in hoofdstuk 4 staat de onderzoeksopzet 

beschreven. In hoofdstuk vijf, zes en zeven zijn de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Tot slot 

bevat hoofdstuk acht een slotbeschouwing met daarbij aansluitende aanbevelingen.  

  

 

Hoofdstuk 1 is een uiteenzetting van de veranderende maatschappelijke en beleidsmatige context. 

Hier wordt stilgestaan bij de problematische verhouding tussen het hebben van ernstige 

meervoudige beperkingen en het voeren van eigen regie (self-determination). Deze 

ongemakkelijkheid wordt op verschillende niveaus zichtbaar. Zo worstelden beleidsmakers bij de 

hervorming van de langdurige zorg met het concept eigen regie in verhouding tot mensen met een 

zeer intensieve ondersteuningsvraag. De worsteling zit hem in eigen regie aan de ene kant en het 

recht op zorg aan de andere kant. Hierbij werd in eerste instantie verondersteld dat het voeren van 

eigen regie voor hen niet van toepassing is, maar men zich later lijkt te realiseren dat mogelijk voor 

deze groep andere voorwaarden gelden. Daarnaast is slechts beperkte wetenschapsliteratuur 

beschikbaar waarin specifiek de eigen regie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen 

wordt geproblematiseerd. Vaak wordt eigen regie als domein van kwaliteit van leven bij deze 

doelgroep niet nader onderzocht of gespecificeerd. Tegen de achtergrond van enerzijds het 

dominerende discours van autonomie en eigen regie en anderzijds de problematische praktijk van 

ernstige meervoudige beperkingen en eigen regie, is in dit onderzoek gezocht naar wat de 

(belangrijke) anderen, respectievelijk begeleiders, familieleden en buurtbewoners verstaan onder 

eigen regie en op welke manier zij daar over spreken. De algemene vraagstelling in dit onderzoek 

luidt: Hoe wordt gesproken over eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen?   

  

 

In hoofdstuk 2 is de praktijksituatie nader verkend. In dit hoofdstuk is beschreven wat kenmerkend is 

voor de groep mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In Nederland wonen naar schatting 

ongeveer 10.000 mensen die kampen met zowel een ernstige verstandelijke beperking als 

bijkomende motorische- en vaak sensorische beperkingen welke in verschillende combinaties en 

variërend in ernst optreden (Reinders et.al. 2011). De ernst van de beperkingen heeft cruciale 

gevolgen voor de mogelijkheden tot communiceren, veelal communiceren zij op pre- of 

protosymbolisch niveau via lichamelijke uitdrukkingen (zie ook: Vos et.al. 2010; Velthauz, 1987; 
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Roemer et.al. 2004). Naast de fysieke problemen hebben de ernstige beperkingen ook op sociaal-

emotioneel vlak veel impact. Zo hebben zij over het algemeen weinig mogelijkheden tot sociale 

participatie en kampen zij met stigma en vooroordelen (Maes, Lambrechts, Hostyn & Petry, 2007; 

Reinders, 2010; Nakken, 2011; Fornefeld, 2008). In het verleden en ook nu doemt regelmatig de 

vraag op of een dergelijk leven met dusdanige beperkingen wel als een waardevol leven beschouwd 

kan worden (Metz, 1972; Mans, 1998).   

  

Door de ernst van de beperkingen hebben mensen met ernstige meervoudige beperkingen 

ondersteuning nodig bij alle facetten van het leven. De wijze van zorgen en ondersteunen heeft door 

de jaren heen een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die aansluiten bij de veranderde vigerende 

visies - respectievelijk het medisch georiënteerde denken, ontwikkelingsgerichte denken en het 

streven naar  participatie - op zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen. Op basis van diverse onderzoeken blijkt dat mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen nauwelijks profijt hebben gehad van de ontwikkelingen in de verstandelijk 

gehandicaptenzorg, bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van participatie 

en inclusie. Zo ook het huidige discours van het zelf doen en het zelf kunnen kiezen. Het heeft haast 

iets paradoxaals en mogelijk zelfs iets onbarmhartigs in zich, want het is de vraag hoe dit zich laat 

verhouden tot mensen met ernstige meervoudige beperkingen en in hoeverre het hen daadwerkelijk 

vrij staat zelf te bepalen wie ze willen zijn en regie over het eigen leven te ervaren (Reinders, 2010; 

Baart & Carbo, 2013).      

 

 

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de theoretische concepten die relevant  zijn voor deze studie 

naar eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In deze uiteenzetting wordt, 

naast empowerment als veelomvattend denkkader, vooral stilgestaan bij het concept kwaliteit van 

leven als een breder kader waarin eigen regie als een domein wordt beschouwd. De normering van 

levenskwaliteit kent een objectieve, subjectieve en interactieve benadering, waarbij in deze studie de 

aandacht vooral uitgaat naar de interactieve benadering ofwel de in dialoog gezochte normering van 

kwaliteit van leven (Maes et.al., 2000). Dit gaat over het in dialoog zoeken naar iemands wensen en 

mogelijkheden tot vergroting van levenskwaliteit.   

  

Aanvankelijk werd eigen regie vooral gezien als een individuele competentie. Mede onder invloed 

van sociologische theorievorming is dit beeld geleidelijk aan veranderd in de competentie die bestaat 

in een sociale context met aandacht voor afhankelijkheid en sociale relaties en het belang van een 

inclusieve context. Dit betekent dat theorievorming over de rol en betekenis van sociale relaties van 

invloed is op de betekenis van en mogelijkheid voor eigen regie van mensen in het algemeen en 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het bijzonder. Theorievorming rondom eigen 

regie richt zich, naast de mate van sociale verbondenheid, ook op het ervaren van mogelijkheden tot 

ontwikkeling en ontplooiing in de vorm van het aanleren van vaardigheden, het vergroten van kennis 

en het opdoen van levenservaringen. In het algemeen bestaat de overtuiging dat de samenleving 

mensen in een achterstandspositie, waartoe ook mensen met ernstige meervoudige beperkingen 

gerekend kunnen worden, moet toerusten om te kunnen ontsnappen aan onderdrukking en 

achterstand. Echter, opvattingen die van bepaalde kwaliteiten uitgaan zoals de mogelijkheden tot 

ontwikkeling, kunnen juist voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen een uitsluitende 

werking hebben omdat de impact van de beperkingen te groot lijkt  (Nussbaum, 2011; Reinders, 
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2010). Het spreken over eigen regie lijkt dan vooral te gaan over de wijze waarop de belangrijke 

anderen kijken naar en oordelen over het leven van iemand met ernstige meervoudige beperkingen. 

Of iemand de kans krijgt om verrijkende levenservaring op te doen die bijdraagt aan de ontwikkeling 

van eigen regie lijkt af te hangen van de overtuigingen van mensen uit het sociale netwerk. Hoe 

kijken zij aan tegen hun eigen leven en daarmee tegen het leven van een ander, in dit geval iemand 

met ernstige meervoudige beperkingen? De overtuigingen die betrokkenen hebben gaan over zin en 

betekenis, waarbij denken in termen van vrijheid (eigen keuze, autonomie), vermogens (het zelf 

kunnen of zelfstandigheid) en vriendschap (relaties en verbondenheid) mogelijk zijn (Reinders, 2010). 

Vanuit de theorie wordt verondersteld dat de sociale inbedding in een inclusieve context en de 

overtuigingen die in deze context dominant zijn, van invloed zijn op de mate waarin iemand met 

ernstige meervoudige beperkingen de ruimte krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien en daarmee 

meer of minder mogelijkheden heeft en krijgt om zelf invloed te hebben of regie te voeren over 

(aspecten van) het eigen leven (Deci & Ryan, 2006). Omdat blijkt dat eigen regie naast een 

individuele component ook een duidelijk sociale, interactieve component kent, moeten we ook 

machtsfactoren onderkennen als beïnvloedende en mogelijk bepalende factor. Het voeren van eigen 

regie betekent ook het kunnen uitoefenen van een bepaalde invloed of deze kunnen weerstaan door 

het bieden van tegenwicht. Hier ontvouwt zich de discussie wat macht nu eigenlijk is in relatie tot 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen, hoe en door wie deze uitgeoefend wordt.  

  

 

In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Het onderzoek is sociaal-

constructivistisch van aard, gericht op het verkennen en begrijpen van wat in sociale relaties en 

interacties gebeurt en in welke mate dat van invloed is op de betrokken individuen. Hierbij wordt 

gekeken hoe de respondenten zelf en in interactie met elkaar - middels het vermogen tot 

interpretatie, taalgebruik, reflectie en doelgericht, bewust handelen - hun eigen werkelijkheid 

construeren door betekenis te geven aan wat om hen heen gebeurt (Flybjerg, 2001; Goodley, 2011; 

Korzilius, 2010). Binnen de (symbolisch) interactionistische onderzoekstraditie wordt gemeend dat 

deze betekenissen aan veranderingen onderhevig zijn en worden beïnvloed door waarden, normen, 

rollen en status (Blumer, 1954). Deze interpretaties worden door onderhandelingen in de interacties 

gevormd en feitelijk geaccepteerd als vanzelfsprekende fenomenen waar vervolgens consequenties 

aan worden verbonden. Voor deze studie is zowel gekeken naar de interpretatie van teksten en 

verhalen als naar de achtergrond van deze verhalen. Het gebruik van verhalen verwijst naar de 

narratieve traditie, wat zelden verklarend maar voornamelijk  beschrijvend van aard is. Dit past 

daarmee bij het exploratieve karakter van dit onderzoek (Sools, 2012; Meininger, 2007; Bryman, 

2004; Lange et.al., 2010). Het gebruik van taal is een belangrijk middel voor het verkrijgen van kennis 

over hoe sociale werkelijkheden geconstrueerd worden. Het kan inzicht geven in sociale 

verhoudingen, identiteiten, de informele wijze van communiceren en de eventuele implicaties.   

  

De algemene vraag in dit onderzoek: ‘hoe wordt gesproken over eigen regie bij mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen?’ wordt onderzocht bij drie groepen stakeholders, respectievelijk 

begeleiders, familieleden en buurtbewoners. De vraag is uitgesplitst in drie deelvragen. De eerste 

deelvraag gaat over wat begeleiders en familieleden verstaan onder eigen regie bij mensen met 

ernstige meervoudige beperkingen. Ten tweede zijn familieleden en buurtbewoners bevraagd over 

hun contact en de waarde van dit contact met mensen met ernstige meervoudige beperkingen. 

Tenslotte is de vraag beantwoord wat de implicaties zijn van de gevonden bevindingen en 
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interpretaties voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen en de mogelijkheden om hun 

eigen regie vorm te geven.   

  

Er is gebruik gemaakt van verscheidene bronnen (ook wel een multiperspectivische benadering 

genoemd). Allereerst zijn (dag)rapportages, geschreven door begeleiders over mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen, op verkennende wijze bestudeerd op aspecten die raken aan het thema 

invloed en eigen regie. Vervolgens zijn diepte-interviews gehouden met begeleiders en familieleden 

aan de hand van door de begeleiders gemaakte filmbeelden waarop iemand met ernstige 

meervoudige beperkingen zelf regie nam of initiatief toonde. Tot slot zijn vele korte interviews 

afgenomen onder buurtbewoners wat heeft geresulteerd in zeventig bruikbare buurtverhalen waarin 

gesproken wordt over ontmoetingen, wat het betekent om met elkaar samen te leven in de wijk en 

of opvattingen en mensbeelden in de loop der tijd veranderd zijn. Al het materiaal is verwerkt en 

geanalyseerd met behulp van het computerprogramma MaxQda11. Vervolgens is stilgestaan bij de 

wijze waarop invulling is gegeven aan een aantal kwaliteitseisen behorende bij empirisch onderzoek. 

Hierbij is vooral aandacht besteed aan kwaliteitscriteria die gelden in de sociaal-constructivistische 

onderzoekstraditie (Guba & Lincoln, 1994) waaronder herkenbaarheid en geloofwaardigheid. Deze 

worden gesterkt door de toepassing van een multiperspectivische benadering en ook de collegiale 

toetsingen, zowel in de praktijk als in de wetenschap, draagt bij de zeggingskracht van het onderzoek 

te optimaliseren.  

  

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten en analyse van de (dag)rapportages en diepte-interviews met 

begeleiders uiteengezet. Hier is ingegaan op datgene wat begeleiders verstaan onder eigen regie bij 

hun cliënt met ernstige meervoudige beperkingen. De twee verschijningsvormen van eigen regie zijn 

1) het stimuleren van initiatief en 2) het maken van keuzes door iemand een voorkeur aan te laten 

geven tussen twee of meer opties. Het stimuleren van initiatief is een van de verschijningsvormen 

van eigen regie die in dit onderzoek naar voren gekomen is. Begeleiders geven aan dat het betrekken 

bij alledaagse handelingen, het stimuleren en motiveren tot het aangeven van voorkeuren als ook 

het alert zijn op initiatieven en daar vervolgens stimulerend op te reageren belangrijk is. Een andere 

verschijningsvorm is het maken van keuzes door iemand een voorkeur aan te laten geven tussen 

twee of meer opties. Beide verschijningsvormen vragen om een (bewuste) inzet van de ander, in dit 

geval de begeleider. In de (dag)rapportages worden ook spontaan ingezette initiatieven van de 

persoon met ernstige meervoudige beperkingen zelf beschreven. Vaak betreft dit nieuw explorerend 

gedrag. Eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen wordt door de begeleiders 

gezien als het vermogen van deze persoon om gerichte gedragingen te laten zien en het vermogen 

van de belangrijke ander (de begeleider) dit gedrag van de (juiste) betekenis te voorzien. Van beiden 

wordt hierbij enige mate van alertheid verwacht. Dit benadrukt de belangrijke rol van de ander. De 

ander, in dit geval de begeleider, geeft vorm en betekenis aan uitingsvormen van eigen regie bij 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Begeleiders kunnen ook bewust of onbewust het 

initiatief belemmeren. Dit gebeurt enerzijds door initiatieven te begrenzen vanuit de overtuiging dat 

iemand de nadelige effecten van dit gedrag zelf niet kan overzien. Dit begrenzen gebeurt meestal 

door iemand aan te spreken of fysiek te beperken. Anderzijds kunnen aanzetten tot initiatief ook 

begrensd worden door voorbij te gaan aan signalen van initiatief vanuit het gevoel van drukte en 

onrust waardoor het benodigde geduld bij de begeleider zelf ontbreekt of de mogelijkheid ontbreekt 

direct adequaat te reageren, wat tot gevolg heeft dat mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen moeten wachten op de aandacht en alertheid van de begeleider.   
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Op welke wijze de begeleiders het gedrag interpreteren dat iemand met ernstige meervoudige 

beperkingen laat zien, expliciteren ze over het algemeen niet. Het zijn vooral de consequenties die 

doorslaggevend blijken als het gaat om de uiteindelijke betekenisgeving, niet zozeer het 

geobserveerde gedrag zelf. Reflectie daarop, en uitwisseling daarover tussen begeleiders lijkt 

nauwelijks plaats te vinden.   

  

 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten en analyse van de diepte-interviews met familieleden weergegeven. 

Er is ingegaan op de overwegingen van familieleden bij het al dan niet stimuleren van hun 

familieleden met ernstige meervoudige beperkingen tot meer eigen regie en de rol die zij daarin voor 

zichzelf weggelegd zien. Familieleden spelen, zo blijkt uit eerder onderzoek, een belangrijke rol in het 

leven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen waar het gaat om participatie, inclusie en 

belonging (Gennep, 2007; Brown et.al. 2009; Bogdan & Taylor, 1989 in: Van Hove, 2014). Zij kunnen 

hen vaardigheden, kansen en mogelijkheden bieden, of hen hiertoe stimuleren door ontwikkel- en 

groeimogelijkheden te benutten. Het aanleren van vaardigheden vereist een relatie gebaseerd op 

vertrouwen en betrokkenheid. In dit licht bezien is het interessant na te gaan welke impliciete 

denkbeelden, aannames en gedachtes familieleden hebben waar het gaat over ‘eigen regie’ en wat 

dit betekent voor de mogelijkheden van mensen met ernstige meervoudige beperkingen om invloed 

te kunnen uitoefenen op het eigen leven. De relatie met een kind, broer of zus met ernstige 

meervoudige beperkingen kenmerkt zich door een levenslange zorgrelatie. Hoewel de respondenten 

zelf hun relatie met hun kind, broer of zus met ernstige meervoudige beperkingen over het algemeen 

als betekenisvol ervaren, blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. De geïnterviewde familieleden 

ervaren weinig interesse vanuit hun eigen omgeving voor hun familielid. Dit resulteert in een vrij 

geïsoleerd netwerk dat als weinig steunend ervaren wordt. De familieleden beleven het contact met 

hun familielid als mooi en waardevol, al menen zij ook dat het hun plicht is deze relatie te 

onderhouden. Daarbij speelt mee dat wanneer hun familielid met ernstige meervoudige beperkingen 

in een woonvoorziening gaat wonen, de familieleden zich ook hebben te verhouden tot de 

begeleiders. Vanaf dat moment zien familieleden er vooral op toe dat de zorg en ondersteuning op 

een, volgens hen, juiste manier geboden wordt. Dit doen zij met veel aandacht voor goede 

verzorging in een veilige leefomgeving. Het aanleren van vaardigheden en laten opdoen van nieuwe 

ervaringen beschouwen familieleden vooral als een taak van de begeleiders. Over de wijze waarop 

hier vorm aan gegeven kan worden, verschillen familieleden en begeleiders regelmatig van mening, 

bijvoorbeeld over het toepassen van hulpmiddelen of aanbieden van activiteiten. Familieleden 

benadrukken onderscheid tussen alledaagse keuzes en de meer fundamentele keuzes, waarmee zij 

ook de grenzen van eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen accentueren.  

  

De familieleden vinden het lastig om over eigen regie bij hun familielid met ernstige meervoudige 

beperkingen te spreken. Het gaat voor hen vooral over wat iemand niet (meer) kan en spreken 

hierover appelleert daarmee aan het gevoel van rouw en verdriet om de beperkingen en de eigen 

veranderde situatie. Het thema ‘eigen regie’ voelt daardoor als zout strooien in de open wond. 

Familieleden vertalen de eigen regie van hun familielid met ernstige meervoudige beperkingen dan 

ook eerder naar de regie van het familiesysteem zelf in het opvoedings- en ondersteuningsproces, in 

relatie tot en ten opzichte van de begeleiders.   
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Hoofdstuk 7 omvat een beschrijving en analyse van het contact tussen mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen en de buurtbewoners zonder ernstige meervoudige beperkingen. Er is 

gekozen buurtbewoners te betrekken bij dit onderzoek omdat steeds meer kinderen met ernstige 

meervoudige beperkingen langer thuis blijven wonen en vervolgens steeds vaker gaan wonen in 

kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk wat een toename en intensivering van het contact tussen 

buurtbewoners met en zonder beperkingen impliceert (Overkamp. 2000). Het is inderdaad zo dat 

mensen met en zonder ernstige meervoudige beperkingen elkaar ontmoeten in de wijk waar ze 

wonen. De relatie tussen de buren laat zich het beste omschrijven als ‘vertrouwde vreemden’. Ze 

komen elkaar tegen op straat, groeten elkaar en nemen elkaar waar. Buurtbewoners vinden het 

belangrijk dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen in de wijk wonen, dat ze zichtbaar zijn. 

Ze vinden dit leerzaam voor (hun) kinderen en het maakt buurtbewoners bewust van de 

kwetsbaarheid van het leven. Buurtbewoners zijn over het algemeen onbekend met mensen met 

ernstige meervoudige beperkingen. Ze vergelijken hen met iets dat ze wel kennen (kinderen, baby’s) 

om voor henzelf het ‘anders zijn’ te kunnen verklaren. Ze zien mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen vooral als mensen die zelf vrijwel niets kunnen, vinden hen over het algemeen zielige 

mensen en voelen medelijden met hen als ook met hun ouders en familieleden. Het oppervlakkige 

contact tussen de buurtbewoners vinden de meeste geïnterviewde buurtbewoners voldoende, zij 

voelen nauwelijks behoefte het contact met mensen met ernstige meervoudige beperkingen te 

intensiveren Zij behouden vaak een zekere sociale afstand ten opzichte van de ander, maar voelen 

zich ook handelingsverlegen, door een gemis aan kennis en vaardigheden om het contact aan te gaan 

(Linders, 2010; Bredewold, 2014). Buurtbewoners ervaren het uitblijven van verbale communicatie 

als een (onoverbrugbare) drempel in het aangaan van contact. Daardoor staan zij nauwelijks open 

voor de signalen en het handelingsvermogen van iemand met ernstige meervoudige beperkingen. Dit 

omdat zij denken dat iemand met ernstige meervoudige beperkingen nauwelijks iets kan, dus ook 

geen regie kan voeren of initiatief kan tonen. Daarnaast zien zij familieleden vooral verantwoordelijk 

voor het onderhouden van de sociale relaties en contacten. Het ligt voor de hand dat dergelijke 

overtuigingen een werkelijk contact tussen buurtbewoners met en zonder ernstige meervoudige 

beperkingen in de weg staat. Dit is in tegenstelling met de theorie waarin verondersteld wordt dat 

sociale verbondenheid met diverse mensen een belangrijke voorwaarde is voor het vormgeven van 

eigen regie en zeggenschap in het eigen leven, daar in contact met andere mensen betekenisvolle en 

verrijkende levenservaringen opgedaan kunnen worden die bijdragen aan de ontwikkeling van de 

eigen regie (Biklen, 2006; Hur, 2006; Barvosa-Carter, 2007, Reinders et.al., 2011). In de onderzochte 

praktijken blijkt het vermeende positieve effect van sociale contacten met buurtbewoners voor 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen niet vanzelf op te gaan.   

  

 

In hoofdstuk 8 ten slotte, zijn de onderzoeksresultaten uit de voorgaande hoofdstukken tegen elkaar 

afgezet. Gekozen is naar het thema ‘eigen regie’ te kijken vanuit de drie perspectieven (begeleiders, 

familieleden en buurtbewoners), daar deze van elkaar verschillen qua genese, intensiteit van 

betrokkenheid en vanuit een vooronderstelling dat deze verschillen van invloed is op de betekenis 

die gegeven wordt aan eigen regie. Op basis van de drie voorgaande, beschrijvende hoofdstukken 

(respectievelijk hoofdstuk 5, 6 en 7) is per respondentgroep uiteengezet wat zij verstaan onder eigen 

regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen (verticale analyse). Dit beschouwende 
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hoofdstuk bevat een horizontale analyse. Dit resulteert in een aantal dwarsverbindingen over de drie 

respondentgroepen heen.   

  

Het theoretisch begrippenkader is gericht op de sociale omgeving en de opvoedkundige en 

ontwikkelingsgerichte componenten van eigen regie (Deci & Ryan, 2006). Vanuit het 

ontwikkelingsperspectief bezien is vooral aandacht voor het aanleren en ontwikkelen van 

vaardigheden en vermogens. Deze ontwikkeling bevorderd de mogelijkheden om regie te kunnen 

voeren of invloed te kunnen ervaren over het eigen leven. Vanuit het perspectief van sociale 

verbondenheid wordt een groot betrokken sociaal netwerk bij mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen als een belangrijke voorwaarde gezien om regie te voeren en invloed uit te oefenen op 

het eigen leven. De onderliggende gedachte is dat deze betrokkenen de persoon kennen, zijn of haar 

signalen van betekenis kunnen voorzien en zij ook (nieuwe) activiteiten met iemand kunnen 

ondernemen waardoor iemand (nieuwe) levenservaringen opdoet. Uit de horizontale analyse blijkt 

dat of en hoe dit gebeurt vooral afhangt van de wijze waarop anderen kijken naar mensen met 

ernstige meervoudige beperkingen. Hun overtuigingen zijn van invloed op de mogelijkheden die zij 

bieden aan deze mensen om vaardigheden aan te leren of om het contact aan te gaan en een relatie 

op te bouwen. Indirect lijkt het spreken over eigen regie door begeleiders, familieleden en 

buurtbewoners vooral te gaan over de wijze waarop zij tegen hun eigen leven aankijken en daarmee 

tegen het leven van een ander, in dit geval iemand met ernstige meervoudige beperkingen (Bodgan 

& Taylor, 1989). De overtuigingen van deze belangrijke anderen worden op basis van de bevindingen 

uit dit onderzoek als de meest invloedrijke factor gezien voor de mogelijkheden van eigen regie bij 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen.   

  

Het begrip ‘eigen regie’ kent een hoge mate van abstractie die zich niet eenvoudig laten vergelijken 

met de context waarin dit onderzoek plaatsvond, waardoor de betrokken respondenten in eerste 

instantie aangeven dat eigen regie bij de persoon met ernstige meervoudige beperkingen die zij 

kennen niet mogelijk is. Wanneer een persoonlijke relatie ontbreekt (zoals bij buurtbewoners) 

worden mogelijkheden daartoe ook niet gezien.  Begeleiders en familieleden die frequent contact 

hebben met de persoon met ernstige meervoudige beperkingen zien, meestal na enige overdenking, 

dat iemand ondanks de ernstige beperkingen beschikt over een aantal vaardigheden en capaciteiten 

die nodig zijn om iets te kunnen aangeven. Vanuit deze redenering bezien kan verondersteld worden 

dat het hebben van een relatie een voorwaarde is om tot eigen regie te komen. Het kunnen zien van 

deze mogelijkheden en daar over kunnen spreken vraagt om een bepaalde mate van reflectie op de 

eigen overtuigingen, welke ontstaan wanneer zij hiertoe worden uitgenodigd. Het vormgeven van 

eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen blijkt dan ook vooral een zogenoemde 

co-creatie te zijn waarbij iemand met ernstige meervoudige beperkingen samen met de ander, vaak 

diens begeleider, invloed heeft op het leven. Deze vorm van empowerment, dit proces van meer 

‘subject’ worden van het leven, lijkt daarmee aan te sluiten bij de geleefde werkelijkheid van mensen 

met ernstige meervoudige beperkingen. Het meer subject worden van het leven vergroot de ruimte 

waarbinnen mensen in samenspraak met anderen het leven vormgeven (Boumans, 2012). Deze 

samenspraak kent echter een opmerkelijke dynamiek. Het vorm en inhoud geven aan het 

ontwikkelingsperspectief wordt door alle betrokkenen, ook door begeleiders zelf, vooral gezien als 

een taak van de begeleiders. Familieleden zien het voornamelijk als hun taak om op te komen voor 

de belangen van de persoon met ernstige meervoudige beperkingen en er op toe te zien dat de zorg 

en ondersteuning op een juiste wijze geboden wordt. De focus ligt hierbij vooral op goede verzorging 
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en het voorkomen van pijn of ongemak, en het vermijden van schade door risicovolle situatie. Dit 

schuurt met de algemene gedachten over eigen regie die vooral gaan over het opheffen van 

afhankelijkheden en het verruimen van keuzemogelijkheden (zie ook: Steenssens & Regenmortel, 

2007), het verkrijgen van meer controle en zelfverwezenlijking (Peterson & Hughey, 2004) en het 

proces van loslaten (Hal, 2012). Het vraagt om vertrouwen van de persoon met ernstige 

meervoudige beperkingen en de ‘belangrijke anderen’ in de sensitieve en responsieve vaardigheden 

van de begeleiders tot het nemen van verantwoorde risico’s. Dit laat zien dat het veel meer een 

proces van betrokkenheid betreft waarbij het vooral lijkt te gaan om de verbinding tussen iemand 

met ernstige meervoudige beperking, de betrokken anderen en zijn of haar begeleider of familielid. 

Als ook de wijze waarop deze betrokken anderen iemand menswaardigheid en authenticiteit 

toekent. Betrokkenheid, de overtuiging dat iemand met ernstige meervoudige beperkingen de 

mogelijkheden heeft tot ontwikkeling, en dit stimuleren door (nieuwe) dingen aan te bieden, lijken 

daarmee belangrijke voorwaarden om eigen regie mogelijk te maken.  

  

Een inclusieve context gaat over het gevoel ergens bij te horen, deel uitmaken van een gemeenschap 

en het ervaren van enige mate van sociale verbondenheid (Deci en Ryan, 2006). Er moet 

geconstateerd worden dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen over het algemeen een 

zeer klein sociaal netwerk hebben (Carnaby, 2004; McVilly, Stancliffe, Parmenter & Burton-Smith, 

2006; Claes, Vandevelde & Van Loon, 2011). Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal mensen die 

iemand zó goed kent dat zij de gedragingen van betekenis kunnen voorzien, klein is en dat dit aantal 

door de jaren heen eerder kleiner dan groter lijkt te worden. Het gevolg van een klein netwerk zou 

kunnen zijn dat slechts weinig mensen uit de sociale omgeving deze individuele persoonskenmerken 

en karaktereigenschappen zien, waardoor, zoals Bogdan (1989) constateerde, de individualiteit van 

de persoon met ernstige meervoudige beperkingen slechts voor enkelen zichtbaar wordt en blijft. Uit 

dit onderzoek komt niet naar voren dat de respondenten dat als een probleem ervaren. 

Geconstateerd kan worden dat het belang van een volwaardig sociaal netwerk en sociale 

verbondenheid, dat in de algemene theorievorming over eigen regie als een belangrijke voorwaarde 

genoemd wordt om regie te voeren over het eigen leven, door de respondenten in dit onderzoek niet 

zozeer gedeeld wordt.    

  

De drie onderzochte respondentgroepen communiceren over het algemeen niet met elkaar over hun 

interpretaties van het gedrag dat iemand met ernstige meervoudige beperkingen, wat betekent dat 

ze de door hen toegekende betekenissen niet op basis van die van anderen ‘bijstellen’. Ze hebben 

geen gesprek met elkaar waarin ze van gedachten wisselen. Daarentegen handelen zij vooral vanuit 

hun eigen opvatting over wat de ander (zowel degenen met ernstige meervoudige beperkingen als 

de ‘belangrijke anderen’ daaromheen) denkt, wil en vindt. Ze checken dat niet en lijken nagenoeg 

niet op elkaar af te stemmen. 

  

Uitgaande van het theoretische uitgangspunt dat het handelen bepaald wordt door wat iemand 

denkt en hoe iemand spreekt, kan gesteld worden dat het handelen van de begeleiders over het 

algemeen weinig bewust is toegespitst op het opsporen, herkennen, stimuleren en ontwikkelen van 

eigen regie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. De invloed die familieleden 

uitoefenen op begeleiders die de dagelijkse zorg en ondersteuning voor hun rekening nemen, ligt 

veel meer in een sfeer van verzorging en veiligheid (andere domeinen van Kwaliteit van Leven) dan in 

het ontwikkelen van autonomie en zeggingskracht. Hierbij blijken opvattingen die raken aan 
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veiligheid (het uitsluiten van risico’s) en goede verzorging hele machtige opvattingen te zijn waar 

over het algemeen weinig tegenin te brengen is en lijken de andere domeinen van Kwaliteit van 

Leven door hen als niet van toepassing te worden gezien. Waar in eerste instantie, kijkend naar eigen 

regie vanuit het ontwikkelingsperspectief, de overtuiging dat iemand met ernstige meervoudige 

beperkingen mogelijkheden heeft tot ontwikkeling als belangrijke voorwaarden gezien wordt om 

eigen regie mogelijk te maken, blijkt al snel dat het belang van een volwaardig betrokken sociaal 

netwerk door de respondenten niet zozeer gedeeld wordt. Dit, samen met opvattingen dat goede 

verzorging en veiligheid in principe belangrijker gevonden blijven worden dan de vrijheid om zelf 

keuzes te maken, maakt dat geconstateerd moet worden dat het onderwerp ‘eigen regie bij mensen 

met ernstige meervoudige beperkingen’ eerder verder in de marge terecht komt dan dat het voor 

het voetlicht gebracht wordt.   

  

 

Het hoofdstuk eindigt met de vraag wat deze studie aan inzichten heeft opgeleverd en welke lering 

getrokken kan worden voor de praktijk, het onderwijs en verder onderzoek. De aanbevelingen voor 

de praktijk zijn tweeledig. Enerzijds zijn ze gericht op het herstellen en uitbouwen van sociale relaties 

in brede zin, dus met familieleden, maar ook in de buurt met buurtbewoners. Anderzijds wordt 

gepleit voor reflectie op de interpretaties door begeleiders en familieleden zodat een explicieter 

beeld ontstaat van wat voor iemand met ernstige meervoudige beperkingen zelf belangrijk zou 

kunnen zijn in zijn of haar leven. Tevens biedt het begeleiders en familieleden de mogelijkheid van 

elkaar te leren. De aanbevelingen voor het onderwijs hebben betrekking op de bewustwording van 

de eigen normen en waarden, achtergrond, gehanteerde interpretatiekaders en visie op een goed 

leven. Supervisie, intervisie en video-coaching in de onderwijsprogramma’s kunnen hierbij nuttig zijn. 

Dit levert vaak veel nieuwe inzichten op en bevordert de bewustwording van datgene wat ze met 

hun eigen handelen teweeg kunnen brengen bij de ander. Zo kan ervaring opgedaan worden met 

observeren, het klein kijken, reflecteren op het handelen van de ander en het eigen handelen. 

Verdere specifieke  onderzoek aanbevelingen richten zich op aandacht voor de andere onderbelichte 

domeinen van Kwaliteit van Leven zoals inclusie, participatie en rechten. Deze domeinen blijven in 

het wetenschappelijk onderzoek onderbelicht waar het gaat om mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen. Daarnaast is het interessant nader onderzoek te doen met betrekking tot de extreme 

diversiteit, waarbij sprake is van grote, haast onoverbrugbare verschillen tussen mensen. En tot slot 

wordt nader onderzoek naar het effect van een volwaardig sociaal netwerk aanbevolen. In dit 

onderzoek zijn vooral kleine, verschraalde sociale netwerken gevonden, het is de vraag wat de 

daadwerkelijke meerwaarde is voor de Kwaliteit van Leven van mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen als zij een groot volwaardig netwerk zouden hebben.   

 


