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Anja 

Anja is een 35-jarige vrouw met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen. Zij woont op een instellingsterrein voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Ze kan beperkt praten.
Communicatie vindt plaats via enkele woorden, gebaren, verwijzers 
en aanwijzen. 
In perioden waarin het slecht gaat met Anja, is er een toename van 
gedragsproblemen en lukt het de begeleiders niet met Anja te 
communiceren en kan zij dat niet met haar begeleiders. 
De gedragsproblemen van Anja bestaan onder andere uit het zichzelf 
in het gezicht slaan, zichzelf bijten, kleding scheuren en dwangmatig de 
deur aanraken. Het gedrag bestaat eveneens uit het slaan, schoppen en
bijten van omstanders. 
Om de gedragsproblemen te voorkomen en te beheersen hanteren
begeleiders een veiligheidsregime: Anja leeft dag en nacht in een eigen,
afgesloten ruimte en ze heeft zeer beperkt contact met anderen dan de 
begeleiders. 
De band tussen Anja en haar moeder is verbroken. Het contact met haar 
zus beperkt zich tot telefonisch overleg met begeleiders. 
Haar daginvulling is schraal en bestaat uit een aantal vaste, creatieve 
activiteiten en activiteiten behorende tot het dagelijks leven.
Bij ongewenst gedrag wordt Anja gefixeerd, alleen gelaten in haar 
kamer of krijgt ze medicatie toegediend. Hierdoor kan zij zichzelf 
en anderen niet verwonden maar is er ook geen interactie en ontwikkeling 
mogelijk. Anja is dan emotioneel op zichzelf aangewezen. 

Dit verhaal illustreert de dagelijkse realiteit die zich in de zorg voor mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen kan voordoen. 
Anja en haar begeleiders zijn in een ongewenste situatie terecht gekomen, waarbij 
het ‘goede leven’ onder druk is komen te staan. Er wordt een veiligheidsregime 
toegepast waarbij Anja geen regie, geen verantwoordelijkheid en geen groeimoge-
lijkheden heeft. Er is sprake van een emotioneel verwaarloosde vrouw. 

Het verhaal van Anja laat zien waar het in dit onderzoek om draait. Enerzijds 
toont het de moeilijkheden en dilemma’s in de zorg voor mensen met ernstige ver-
standelijke beperkingen en ernstige gedragsproblemen. Anderzijds bevat het een 
oproep om de zorg anders in te richten. Hoe kan aan deze oproep gehoor worden 
gegeven, zonder de moeilijkheden te ontkennen? 
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1.1  Motieven voor het onderzoek

In 2000 ben ik gaan werken als orthopedagoog op een aantal groepen waar mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen verblijven. 
Een aantal van hen woont in de samenleving en anderen wonen op een instel-
lingsterrein. 

Bij mijn aankomst bij een woongroep op het instellingsterrein moest ik aanbel-
len om binnen te komen en kreeg ik een rondleiding van een begeleider. Bewoners 
hadden een eigen slaapkamer met vaak alleen een bed. In één slaapkamer stond het 
bed vastgenageld aan de betonnen vloer en het rook er naar urine. In het huis was 
één badkamer, één douche en een metalen wc die vast was gemaakt aan de muur. De 
badkamer moest gedeeld worden met vier bewoners. Vervolgens kwamen we bij de 
keuken, waar de keukendeur op slot zat. In de woonkamer mocht ik niet naast de 
bewoners gaan zitten en geen hand geven in verband met het risico op ongewenst 
gedrag. Voor hulpverleners een hele gewone ervaring, voor mij heel bijzonder en 
vreemd. 

Op een andere groep op het instellingsterrein kwam ik in aanraking met Suzan-
ne. Een jonge vrouw, die half aangekleed door de gang liep. Ze schreeuwde, maakte 
rare geluiden en zwaaide met haar armen om zich heen en bonkte met haar hoofd 
tegen de muur. In de huiskamer zat Piet aan tafel. Hij had een polsband om die vast 
zat aan de riem van zijn broek. Hij kon zijn drinken niet zelf pakken. De begeleider 
vertelde dat hij aan één oog blind was en zichzelf hard op zijn keel en oog sloeg. Hij 
sloeg zichzelf voornamelijk op het oog waarmee hij zag. Door het dragen van een 
polsband werd hij weliswaar beschermd tegen het beschadigen van zijn oog maar 
ook beknot in zijn vrijheid.

Toen ik van de woning terug liep naar mijn kantoor, kwam Marieke op me af 
lopen. Ze pakte mijn arm en begon er aan te ruiken. Vervolgens plukte ze aan mijn 
trui en liep hard gillend weer weg. 

Ik was zeer ontdaan over de manier waarop Suzanne, Piet, Marieke en de an-
dere bewoners leefden. Ik werd gegrepen door hun kwetsbaarheid en ervoer de 
omstandigheden waarin ze leefden als onwaardig. 

Een aantal weken later was er de jaarlijkse kermis op het instellingsterrein. Ik 
mengde me tussen de bezoekers en bewoners om kennis met ze te maken en stond 
te kijken bij een zweefmolen. Ik werd opnieuw geraakt, dit keer door Jan. Een 
jongeman die met zijn vader gearmd in de stoeltjes zat van de zweefmolen. Met de 
andere arm zwaaiden ze in het rond. Ze lachten en genoten van het ronddraaien 
van de molen en van elkaar. Ik was ontroerd. 

Later bracht ik een bezoek aan een woongroep aan de rand van het dorp in 
een boerderijachtige setting. In deze woning zaten zes bewoners aan het ontbijt. Ik 
werd binnengelaten door een begeleider en mocht aan het eind van de tafel gaan 
zitten. Aan de bewoners werd verteld dat ik een dagje mee kwam lopen. Er kwam 
geen reactie. 

Na het ontbijt gingen we met z’n allen een uurtje wandelen door het dorp, waar 
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buurtbewoners ons groetten. De bewoners groetten niet terug, de begeleiders wel. 
Tijdens de wandeling liep Kees tussen twee begeleiders in. Toen er een man op de 
fiets langs kwam, gingen de begeleiders dichter naast hem lopen. Ze vertelden me 
dat hij soms mensen van de fiets trok. Dit wilden ze voorkomen zonder hem in zijn 
vrijheid te beperken. Terwijl we verder liepen, kwam de bakker langs in zijn auto; 
hij toeterde en stak zijn hand op. Daarna liepen we terug naar het huis waar we met 
z’n allen een kop koffie in de tuin dronken. 

Jan en zijn vader in de zweefmolen, genietend van het leven, Kees die lekker buiten 
door het dorp wandelde, Piet die werd beschermd en beknot, het ongewone en 
ongewenste gedrag van Marieke en Suzanne, kortom, de ontmoeting met deze be-
woners en de confrontatie met hun leefwijze: het waren voor mij allemaal motieven 
om te onderzoeken of bestaande routines kunnen worden doorbroken en hoe deze 
vorm kunnen worden gegeven ten gunste van een betere kwaliteit van leven. Hoe 
kan de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen verbeteren?

1.2   Problemen in de zorg voor mensen met een ernstige verstan-
delijke beperking en ernstige gedragsproblemen 

Een indruk van de doelgroep 

Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is er een betrekkelijk kleine groep1 men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen2. Voor 
deze groep mensen wordt wel de afkorting EVG of SGEVG3 gebruikt. Om de tekst 
leesbaar te houden en onnodige stigmatisering te vermijden wordt in dit proef-
schrift gesproken over mensen met ernstige beperkingen. De meesten verblijven 
op een instellingsterrein: ze leven in het algemeen in groepsverband en worden als 
groep behandeld en benaderd. Dit houdt onder andere in dat mensen met ernstige 

1  In dit proefschrift wordt gesproken over mensen met een ernstige verstandelijke be-
perking en ernstige gedragsproblemen als een groep om de situatie van deze traditioneel 
buitengesloten of gemarginaliseerde mensen beter te kunnen analyseren en te veranderen 
(Nussbaum, 2012). 
2  In de literatuur worden verschillende termen gebruikt zoals ‘probleemgedrag’, ‘psychi-
sche problemen’, ‘psychiatrische problemen’, ‘storend gedrag’, ‘uitdagend gedrag’ of ‘ge-
dragsproblemen’ (zie Došen, 2010;  Koedoot & De Lege, 1993; Mataheru, 1995; Van Min-
nen, 1995; Van der Ploeg, 1990; Ten Wolde & Pol, 1997). In dit proefschrift wordt de term 
‘gedragsproblemen’ gehanteerd, omdat de problemen zichtbaar worden in gedrag dat door 
het individu zelf en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. De nadruk wordt niet 
alleen op de persoon gelegd, maar ook op de wederzijdse beïnvloeding van de persoon op 
zijn omgeving en de omgeving op de persoon. Gedragsproblemen zijn daarom te beschou-
wen als individu- en omgevingsgerelateerd. 
3  SGEVG staat voor Sterk Gestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicapt.
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beperkingen over weinig privacy en over weinig persoonlijke bezittingen beschik-
ken. De leefruimte is vaak aangepast aan het gedrag door bijvoorbeeld meubilair 
dat vast staat aan de grond, toiletten van metaal, geen elektra op de slaapkamer, een 
hek om de tuin. Daarnaast is de benadering veelal uniform.  

Woittiez, Ras en Oudijk (2012) geven een schatting van ongeveer 50.000 – 
66.000 mensen (in Nederland), die een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke be-
perking hebben4. Zij verblijven op een instellingsterrein, thuis of in een aangepaste 
vorm van wonen in de samenleving. Er zijn ongeveer 30.000 mensen die op een 
instellingsterrein verblijven, de meeste hebben een ernstige tot zeer ernstige verstan-
delijke beperking (Ras, Woittiez, Van Kempen & Dadiraj, 2010). Naar schatting 
vertoont 20 procent van deze 30.000 mensen gedragsproblemen, waarbij agressie 
en zelfverwondend gedrag op de voorgrond staan (Došen, 2005). Van deze 6000 
mensen hebben naar schatting ruim 3000 personen een combinatie van een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (Schuring, Barnhard, Kar-
daun, Kramer & Schoep, 1990). 

Problemen in het gedrag in combinatie met het gezinsbelang zijn vaak de aan-
leiding voor ouders om hun kind uit huis te plaatsen. Dit betekent dat velen van 
hen op zeer jonge leeftijd in een instelling zijn opgenomen. Gedragsproblemen en 
het belang van medebewoners5 zijn vaak ook de aanleiding voor verhuizing binnen 
de instelling waar ze verblijven.  

In de dagelijkse zorgpraktijk zijn mensen met ernstige beperkingen in hoge mate 
afhankelijk van de zorg en de ondersteuning van anderen en daardoor ook kwets-
baar. Ze hebben ondersteuning nodig bij de uitvoering van de persoonlijke verzor-
ging zoals wassen, eten en aankleden en bij overige dagelijkse activiteiten zoals het 
bezoeken van een winkel of kapper. Deze ondersteuning is blijvend. 

Daarnaast doen zich verschillende beperkingen voor op verschillende vaardig-
heidsgebieden. Deze personen hebben vaak beperkte communicatieve en cognitieve 
mogelijkheden. Hierdoor zijn mensen met ernstige beperkingen zeer moeilijk in 
staat hun eigen wensen en behoeften te verwoorden en weloverwogen keuzes te 
maken; meestal wordt voor hen gekozen. Ze geven wel verbale en non-verbale 
signalen, maar het is voor hulpverleners en verwanten niet altijd even eenvoudig 
deze signalen op te vangen, te begrijpen en te vertalen naar zorgbehoeften. De zorg 
wordt hierdoor bemoeilijkt.

Gedrag kan door verschillende personen in verschillende omgevingen op ver-
schillende wijzen worden geïnterpreteerd. Een gedragsprobleem is daarmee een re-
lationeel probleem en een omgevingsprobleem. Zo kan fladderend gedrag (wappe-

4  De onderzoekers baseren dit cijfer op vermoedelijke algemene bevolkingscijfers en cij-
fers die bekend zijn van zorgvragers in speciale voorzieningen. 
5  In dit proefschrift wordt de term ‘bewoner’ gehanteerd, omdat de nadruk in de zorg-
verlening ligt op wonen. Naast deze term worden andere typeringen gebruikt zoals ‘cliënt’, 
‘persoon met mogelijkheden’, ‘persoon met een functiebeperking’ of ‘deelnemer’. 
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ren met de handen) door de ene persoon als problematisch worden ervaren, maar 
door de andere niet. Gedragsproblemen kunnen tevens het resultaat zijn van de 
wisselwerking tussen persoon en omgeving en verwijzen naar bijvoorbeeld een si-
tuatie waarin een begleider handelingsverlegenheid ervaart en daarmee de gedrags-
problemen in stand houdt (Smit & Van Gennep, 2008; Wielink, 2000). Gedrags-
problemen kunnen daarmee eveneens zorgverleningsgerelateerd zijn. 

Het belang van interpretatie en relatie

De dagelijkse zorgpraktijk betreft, volgens Reinders (1996), een interpretatieve 
praktijk. Hulpverleners en verwanten moeten beslissingen (over)nemen en veel be-
palen, in plaats van dat mensen met EVB&EGP zelf kunnen beslissen wat goed is. 
Om beslissingen te kunnen nemen in het belang van de ander, dien je, aldus Rein-
ders, de ‘ander’ te kennen zoals deze is. 

Door te luisteren, te voelen en waar te nemen hoe de ander zich gedraagt of uit, 
kan de begeleider bepalen wat de ander wil en waar hij blij van wordt. Met andere 
woorden, je moet de ander ‘lezen’ vanuit zijn unieke identiteit. 

Identiteit is dat wat eigen is aan een persoon en deze eigenheid maakt dat perso-
nen verschillen van elkaar (diversiteit). Door diversiteit te erkennen en als uitgangs-
punt van zorg te nemen, komt de uniekheid van ‘de ander’ tot uiting, want zorgen 
is een interactie tussen personen die allen gelijkwaardig maar wel uniek zijn. De 
uniciteit komt tot uiting in de verschillende ondersteuningsbehoeften.

Uniciteit en eigenheid kunnen worden verwoord door mensen die een relatie 
hebben met de persoon met een verstandelijke beperking, onder wie verwanten. 
Verwanten zijn bij uitstek degenen die kunnen optreden als vertegenwoordiger, 
omdat zij verbonden zijn met hun verwanten en hen kennen als geen ander (Eg-
berts, 2007). Dit betekent dat een opvatting over wat goed leven is voor mensen 
met ernstige beperkingen wordt gevormd binnen relaties met anderen. Meininger 
(2002) geeft het relationele aspect van het mens-zijn kernachtig weer als: ze zijn “…
als uzelf”. Hij schrijft: “De eigenheid van de persoon is alleen kenbaar binnen het 
kader van een persoonlijke betrokkenheid die in het perspectief staat van een uit-
eindelijke vervulling van de toekomstbelofte van gemeenschap in eigenheid” (p.19).

Het proces van interpreteren en begrijpen van de ‘ander’ vereist een dialoog met 
alle betrokkenen (Widdershoven, 2000). Binnen een dialoog kunnen betrokkenen 
bij de zorg voor mensen met ernstige beperkingen vanuit verschillende visies en 
ervaringen in interactie met elkaar tot een gezamenlijke overeenstemming over het 
goede komen. Dat wil zeggen dat zij gezamenlijk in beeld krijgen wat bijdraagt aan 
de kwaliteit van leven van mensen met ernstige beperkingen, voor zover zij dat zelf 
niet kunnen. 

Als er te weinig ruimte is voor de vervulling van de behoeften van de persoon 
met ernstige beperkingen, een signaal verkeerd is geïnterpreteerd of er sprake is 
van een beperkende leefsituatie (bijvoorbeeld weinig interactie met de omgeving, 
te veel mensen op een groep of wachten op een koekje bij de koffie) kan dit onder 
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andere leiden tot gedrag dat begeleiders als probleem of ongewenst ervaren. Denk 
aan zichzelf verwonden door bijvoorbeeld met het hoofd hard tegen voorwerpen 
of objecten te bonken, door wonden open te krabben, door het zichzelf in de ogen 
te prikken, door het consumeren van niet-eetbare dingen als steentjes, sigaretten-
peuken en aarde als ook door het eten van rauw voedsel (ongekookte rijst, rauwe 
eieren), door het uitspugen en herkauwen van voedsel, bewust omhoog halen van 
de maaginhoud (rumineren), door het scheuren van zijn kleding, door het smeren 
met zijn ontlasting tegen muren of door het slaan van anderen. Zelfstimulerend ge-
drag als wiegen met het bovenlichaam en wapperen met de handen of voorwerpen 
(draadjes, stokjes, stukjes papier) komt ook voor. 

Dergelijke gedragsproblemen kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van leven6 
en de veiligheid van het individu en anderen wordt bedreigd. Zo kan zelfbeschadi-
ging leiden tot blindheid of amputaties van ledematen. Deze gedragingen worden 
door vrijwel iedereen als schokkend ervaren.  

Gedragsproblemen kunnen eveneens leiden tot angst, onzekerheid en hande-
lingsverlegenheid bij hulpverleners, wat een negatieve invloed heeft op de interactie 
en hulpverleners weerhoudt van het aangaan van een relatie. Dit is problematisch, 
omdat de relatie, zoals hierboven aangegeven, noodzakelijk is om het gedrag te 
kunnen begrijpen en juist te interpreteren. 

Vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking komt vaak voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking (Chaplin, Tsakaniskos, Wright & Bouras, 2009; De Moor & Didden, 
2009; Sturmey, 2009). Inperking van vrijheid wordt in het algemeen als negatief 
ervaren (Hawkins, Allen & Jenkins, 2005) en brengt grote risico’s met zich mee: het 
kan leiden tot verwondingen, psychische problemen en zelfs tot de dood (Fish & 
Culshaw, 2005; Inspectie voor de Gezondheidszorg [IGZ], 2008; Jones & Kroese, 
2007; Paterson et al., 2003) en het raakt de fundamentele rechten van de mens. 

Bij één op de zes mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling 
verblijft, wordt vrijheidsbeperking toegepast, aldus Frederiks (2004). Dit betekent 
dat bij ongeveer 5.000 mensen vrijheidsbeperking wordt ingezet. Uit het rapport 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2008, p.13) komt naar voren dat er 
gemiddeld drie maatregelen per persoon geregistreerd staan, die langdurig worden 
toegepast. Feitelijk is het aantal inperkingen hoger omdat, aldus Frederiks, vrij-
heidsbeperking die is overeengekomen met de persoon in kwestie en is opgenomen 
in het zorgplan buiten het toezicht van de inspectie valt. 

6  In dit proefschrift wordt de algemene term ‘kwaliteit van leven’ gehanteerd, omdat het 
diverse aspecten omvat in het leven van mensen met een verstandelijke beperking (zie onder 
meer Maes & Petry, 2000; Robeyns, 2004). Sommige auteurs hanteren de term ‘kwaliteit van 
bestaan’ (zie onder meer Van Gennep, 1997; Kröber, 2008; Van Loon, 2006) anderen geven 
de voorkeur aan ‘Quality of Life’ (zie onder meer Van Hove, 1997)



18

Vrijheidsbeperking kan leiden tot hospitalisatie. Hospitalisatie houdt in dit verband 
in dat bij personen die lange tijd in een instituut verblijven, negatieve gedrags-
veranderingen plaatsvinden als gevolg van de interactie tussen de persoon en zijn 
omgeving. Gedragsproblemen zijn vaak weer aanleiding tot het toepassen van vrij-
heidsbeperking. Dit leidt tot een vicieuze cirkel. 

Hospitalisatie van medewerkers komt eveneens voor. Dit leidt tot rigiditeit van 
werkroutines. Hospitalisatie van medewerkers kan tevens leiden tot het niet altijd 
herkennen van verzet van een persoon tegen het inperken van zijn vrijheid (Arends, 
2004; Frederiks, Ruitenbeek & Van der Zanden, 2007). Indien bij verzet een inper-
kende maatregel toch wordt toegepast, is er sprake van dwangbehandeling7. 

Het gebruik van vrijheidsbeperking kan gelegitimeerd zijn onder bepaalde om-
standigheden, namelijk om gevaar voor de persoon zelf of anderen af te wenden 
(IGZ, 2010; Paterson et al., 2003). De toepassing van vrijheidsbeperking wordt mo-
gelijk gemaakt door de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
(Wet Bopz) en is aan strenge voorwaarden onderworpen (Frederiks et al., 2007).  

De wetgever hanteert een ‘formele’ definitie van vrijheidsbeperking: ingrijpen 
is alleen toegestaan bij onvrijwillig opgenomen personen in een instelling met een 
Bopz-status en indien er sprake is van gevaar en dit gevaar niet op andere wijze kan 
worden afgewend (Frederiks et al., 2007). Onder deze wet vallen ook personen die 
zijn opgenomen met artikel 608: zij vertonen geen bereidheid en geen verzet. Hier-
onder vallen de meeste mensen met ernstige beperkingen, zij worden als wilsonbe-
kwaam aangemerkt9 (Van Ginneken, 2002). 

Bij ‘formele’ vormen van vrijheidsbeperking valt te denken aan het aanbrengen 
van polsbanden waardoor een persoon zichzelf en anderen niet kan slaan, het vast-
binden op bed, het separeren of het toedienen van medicatie onder dwang. In de 
praktijk worden echter ook ‘informele’ vormen van vrijheidsbeperking toegepast, 
zoals het tijdstip van naar bed gaan, het aantal boterhammen dat een persoon mag 
eten, de keukendeur die op slot zit, het niet alleen mogen skelteren, het verblijf op 

7  Dwang is geregeld via de Wet Bopz.  Bij dwang is er geen keuzevrijheid en bij drang is er 
enige mate van keuzevrijheid of vrijheid onder voorwaarden. Drang uit zich in overreding en 
het karakter van ‘op straffe van’.  Dwangmaatregelen bestaan uit dwangmedicatie, separatie, 
fixatie, afzondering, vocht en/of voeding onder dwang. Er gelden drie toetsingscriteria, te 
weten: doelmatigheid, de maatregel moet effectief zijn; proportionaliteit, de maatregel moet 
in verhouding staan tot het te voorkomen gevaar; subsidiariteit, een zwaardere  maatregel is 
alleen toelaatbaar als met een lichtere niet kan worden volstaan. 
In de nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt gesproken van ‘onvrijwillige zorg’ in plaats van 
vrijheidsbeperking. De Wet moet rechtsbescherming bieden aan mensen die zowel vrijwillig 
als onvrijwillig zijn opgenomen.  
8  Personen worden met een artikel 60 Wet Bopz opgenomen als zij niet zelf aan kunnen 
geven of zij het eens zijn met een opname of niet, maar wel zorg nodig hebben. Opname is 
zonder instemming en zonder verzet. 
9  Dit wil niet zeggen dat mensen met een ernstige verstandelijke beperking gedurende hun 
verblijf wilsonbekwaam zijn. 
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een gesloten afdeling: deze vormen kennen een dwangmatig karakter. 
Zowel ‘formele’ als ‘informele’ vormen van vrijheidsbeperking kunnen voor men-
sen met ernstige beperkingen zeer beperkend zijn. Daarom worden beide vormen 
van vrijheidsbeperking meegenomen in deze studie. 

Samenvattend: 

De zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen is intensief, complex en vaak kwalitatief onvoldoende (IGZ, 2005). Aan 
de ene kant zijn de leefomstandigheden binnen een verschraalde leefomgeving niet 
altijd waardig. Er is sprake van weinig ervaringskansen, wat de groei en de ontplooi-
ing van het individu negatief beïnvloedt. Aan de andere kant voelt de samenleving 
en daarbinnen de zorg zich onthand, machteloos en ‘gehandicapt’ ten opzichte van 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Door deze problematiek is het onduidelijk hoe de zorg dient te worden ge-
organiseerd voor deze specifieke groep mensen en onder welke zorgcondities de 
samenleving ruimte zal kunnen scheppen voor de eigenheid van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen als (vol)waardig 
burger. Dat is de achtergrond van de probleemstelling van dit proefschrift.

1.3  Veranderende visies op zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking 

In Nederland is de visie over hoe de zorg voor mensen met een verstandelijke be-
perking dient te worden verleend al geruime tijd in beweging. Er is sprake van 
drie opeenvolgende modellen: het medisch model, het ontwikkelingsmodel en het 
ondersteuningsmodel. Deze modellen komen in sterke mate overeen met drie para-
digma’s: defect paradigma, ontwikkelingsparadigma, burgerschapsparadigma. 

Binnen deze verschillende paradigma’s zijn acht elementen te onderscheiden: 
mensvisie, status, hulpverleners, hulpverlening, doel, middel, instelling en maat-
schappelijk (zie schema 1). De manier waarop met mensen met een verstandelijke 
beperking wordt omgegaan, heeft invloed op de aard en de inrichting van de sa-
menleving en omgekeerd.

Medisch model

Rond 1900 staat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in het 
teken van wonen op beschermende instellingsterreinen in speciale omgevingen (se-
gregatie). De zorg richt zich op uniforme verpleging, verzorging en behandeling van 
patiënten (cure). Uitgangspunt van zorg is dat mensen met een verstandelijke beper-
king moeten worden beschermd tegen de risico’s van de samenleving; veiligheid is 
een belangrijke waarde. Er wordt uitgegaan van het medisch model (Mans, 2004). 
Begin jaren zestig van de twintigste eeuw uit Goffman (1961) in het boek Asylums  
fundamentele kritiek op het medisch model en het leven in een instituut. Hij spreekt 
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van total institution: mensen met een verstandelijke beperking leven in een instituut 
dat van de buitenwereld is afgesloten, waar wonen, werken en vrije tijd niet zijn 
gescheiden en waar sprake is van een formeel regime, dat zich kenmerkt door een 
extreem gesloten karakter. Hulpverleners houden toezicht waardoor er een schei-
ding is tussen bewoners en hulpverleners en er geen sociale interactie plaatsvindt. 

Goffman omschrijft total institution als een proces van verdinging: mensen 
worden tot dingen gemaakt. In dit proces worden mensen met een verstandelijke 
beperking in hun persoonlijkheid bedreigd, ze worden ontmenselijkt. Zij wonen 
in een sub-samenleving waar zij ontdaan zijn van hun verschillende rollen en zij 
kunnen alleen een op een instituut aangepaste identiteit van patiënt ontwikkelen. 
In deze sub-samenleving wordt hun leefstijl door anderen voorgeschreven: mensen 
met een verstandelijke beperking moeten voldoen aan de daar heersende wetten, 
verwachtingen, waarden en normen en moeten zich er naar gedragen. Goffman 
(1975, p.20) spreekt in dit kader over mortificatie. 

Hoe langer mensen met een verstandelijke beperking op een instellingsterrein 
verblijven, des te meer raken zij gewend aan het heersende regime, aan de rol van 
patiënt en gedragen zij zich als zodanig en neemt hospitalisatie toe. Zij komen 
nauwelijks buiten de poorten van deze sub-samenleving waardoor zij weinig an-
dere mensen ontmoeten en geen kans krijgen om te socialiseren en omgekeerd. 

Defect paradigma Ontwikkelings-
paradigma 

Burgerschaps-
paradigma 

Mensvisie Mens met beperkingen Mens met mogelijk-
heden

Medemens

Status Patiënt Leerling Burger 

Hulpverleners Arts 
Verpleegkundigen 

Orthopedagoog
Psycholoog 

Orthopedagoog 
Psycholoog
Ondersteuner 

Hulpverlening Verzorgen/behandelen Ontwikkelen/trainen Ondersteunen 

Doel(en) Goede zorg Competentie
Zelfstandigheid 

Kwaliteit van leven
Zelfbepaling 

Middel Zorgplan Ontwikkelingsplan Ondersteunings-
plan

Instelling Instituten Deïnstitutionalisering
Speciale voorzieningen

Gewone voor-
zieningen in de 
samenleving

Maatschappelijk Segregatie Normalisatie 
Integratie
Social Role Valorisa-
tion

Inclusie 

Schema 1.  Bron: A. Van Gennep (2007, p.34). Vergelijking van de drie paradigma’s. 
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Hierdoor vermindert of verdwijnt de individualiteit en zijn de (keuze)vrijheid en 
de ontwikkelingsmogelijkheid beperkt. Mensen met een verstandelijke beperking 
worden als afwijkend behandeld waardoor ze afwijkend worden gemaakt. De om-
standigheden waarin zij leven zijn niet bevorderlijk voor hun kwaliteit van leven 
en hun waardigheid.

Een belangrijk effect van het leven in een total institution is stigmatisering. 
Mensen met een verstandelijke beperking worden, volgens Goffman (1971), geca-
tegoriseerd als groep en krijgen allerlei (vaak negatieve) kenmerken toegewezen, die 
vaak degraderend zijn en die ze als individuele persoon in werkelijkheid niet bezit-
ten. Verschillen binnen de groep mensen met een verstandelijke beperking worden 
niet erkend en niet gewaardeerd, wat geen recht doet aan hun uniciteit. Op basis 
van toebedeelde kenmerken en de reacties hierop (zoals het niet voldoen aan de 
normaliteit) worden ze vaak uitgesloten of achtergesteld. Ze worden ‘de ander’ en 
daarmee op afstand gehouden. 

In de praktijk blijkt, aldus Goffman, dat een eenmaal verkregen stigma zeer 
moeilijk is op te heffen, omdat mensen op een bepaalde wijze worden behandeld en 
de daarmee gepaard gaande gedragingen in stand worden gehouden. Dit betekent 
dat mensen met een verstandelijke beperking door hun stigma geen kans krijgen 
om relaties aan te gaan met mensen zonder een beperking en omgekeerd. 

Deïnstitutionalisering 

In reactie op het fenomeen total institution pleit Goffman voor deïnstitutionali-
sering: het bevorderen van betere leefomstandigheden in de samenleving en een 
humanere bejegening zal mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen 
om met hun beperking te leven buiten de instellingen. 

Deïnstitutionalisering is tweeledig: 1) de ontmanteling van instellingsterreinen 
door  het bevorderen van kleinschaligheid en alternatieve vormen van wonen in de 
samenleving waardoor bewoners terugkeren naar de samenleving, 2) het afbouwen 
van instituutskenmerken in de zorgpraktijk door het veranderen van zorgpatronen 
of culturen in een persoonsgerichte benadering om individualiteit te bevorderen. De 
gedachte achter deze benadering is dat het zal leiden tot betere ontplooiingsmoge-
lijkheden en tot het bevorderen van kwaliteit van leven van het individu. 

Over het realiseren van deïnstitutionalisering van mensen met een verstandelijke 
beperking, wordt in verschillende landen verschillend gedacht. Verschillen tussen 
landen komen tot uiting op het gebied van zorgsystemen, leefomstandigheden, wet-
geving en financiering. Als gevolg hiervan wordt deïnstitutionalisering verschillend 
ingevuld en uitgevoerd. 

In een aantal landen, waaronder Canada (Braddock, Emerson, Felce & Stan-
cliffe, 2001), Noorwegen (Tossebro, 2004) en Zweden (Grunewald, 2003), zijn 
mensen met een verstandelijke beperking niet meer geïnstitutionaliseerd. Deïnsti-
tutionalisering is gerealiseerd en lijkt geaccepteerd. Toch zijn er ook tegengeluiden, 
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die wijzen op een geringe mate van sociale integratie (Beadle-Brown, Mansell & 
Kozma, 2007; Meyer, 2004; Perry & Felce, 1995) en een toename van eenzaamheid 
bij mensen met een verstandelijke beperking (Tossebro, Aalto & Brusen, 1996). In 
Engeland zijn instituten gedeeltelijk ontmanteld (Mansell, 2006). In Spanje (Man-
sell, Beadle-Brown & Clegg, 2004) en Duitsland (Schädler, 2003) blijven instituten 
bestaan.

Nederland kent een lange geschiedenis van institutionalisering (Van de Weg, 
Bos, Kerkhoff & Van de Wiel, 1996). Deïnstitutionalisering komt hier relatief ge-
zien traag op gang, zeker voor mensen met ernstige beperkingen. Op dit moment 
verblijven, zoals eerder gezegd, ongeveer 30.000 mensen met voornamelijk een 
ernstige verstandelijke beperking in instituten (Ras et al., 2010). Nederland loopt 
hiermee voorop als het gaat om het gemiddeld aantal inrichtingsplaatsen per 1.000 
burgers. Reinders (1999) spreekt in dit kader van “Nederland als ontwikkelings-
land” en Beltman over een “leven in apartheid” (Beltman, 2001, p.224). 

Intussen is in Nederland al langer een deïnstitionaliseringstrend gaande. Zo-
wel op instellingsterreinen als daarbuiten worden kleinschalige wooneenheden ge-
bouwd. Het eerste, eerder genoemde aspect van deïnstitutionalisering, namelijk te-
rugkeer in de samenleving, krijgt hiermee, schoorvoetend, gestalte. Het is de vraag 
of deze ontwikkeling voldoende basis biedt voor het tweede aspect, de vereiste 
verandering van zorgcultuur. 

Relevant in dit opzicht zijn particuliere wooninitiatieven10 zoals Thomashui-
zen en andere ouder-initiatieven die met PGB-gelden11 of vanuit de AWBZ-gelden12 
worden gefinancierd. Ouders en verwanten nemen steeds meer het heft in handen 
om een passende vorm van wonen te zoeken voor hun verwante en de zorg in te 
kopen. Bij het opstarten van een wooninitiatief kunnen verwanten ondersteuning 
krijgen vanuit het Landelijk Steunpunt Wonen, de landelijke belangenvereniging 
van PGB-houders Per Saldo of van MEE-organisaties. 
 
Ontwikkelingsmodel

Door de trend tot deïnstitutionalisering neemt de opvatting in betekenis toe dat 
mensen met een verstandelijke beperking ‘mens tussen de mensen’ zijn met behoefte 

10  Onder particuliere ouderinitiatieven wordt verstaan: “Een groep ouders die zich orga-
niseert in een rechtspersoon met als doel in eigen regie de woonvorm en de benodigde zorg 
voor hun zoon/dochter te regelen” (Janse-Alewijnse, Buntinx, Groot & Curfs, 2009, p.32).
11  Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen burgers die zorg nodig hebben zelf 
hun zorg inkopen. Het PGB wordt gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Zie de website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebon-
den-budget-pgb
12  AWBZ betekent Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Per 1 januari 2015 wordt deze wet vervangen door de Wet langdurige zorg. 
Zie de website: http://www. rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziekte-
kosten-awbz
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aan relaties. In dit kader introduceert Nirje (1976, 1990) het normalisatieprincipe. 
Onder normalisatie verstaat Nirje: het streven de leefomstandigheden voor mensen 
met een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk te maken, zodat die lijken 
op wat in de samenleving gebruikelijk is. Zij hebben daar ook recht op. Vanuit 
deze visie worden mensen met een verstandelijke beperking gezien als personen die 
in aanleg mogelijkheden hebben, dus leerlingen zijn. Zij kunnen zich in hun eigen 
tempo ontwikkelen door middel van training en instructie, om uiteindelijk deel te 
kunnen nemen aan het normale leven in de samenleving. 

In dit ontwikkelingsmodel wordt het begrip cure vervangen door het begrip 
care (Van Gennep, 1997). Vanuit dit principe dient de zorg zo dicht mogelijk bij het 
‘normale’ te liggen: een gewoon dag-, week- en jaarritme, het kunnen doorlopen 
van de gewone fasen van de levenscyclus, het respecteren van de keuzes, de wen-
sen en de verlangens van mensen met een verstandelijke beperking, een normale 
economische levensstandaard en het beschikken over normale fysieke voorzienin-
gen (Nirje, 1976, p.232). Een normaal geregeld leven, zo is de gedachte, zou voor 
iedereen goed zijn. Deze opvatting over normalisatie impliceert tevens een nadruk 
op integratie. 

Integratie wordt door Van Gennep, Van Hove en Van Loon (2003) onderschei-
den in drie niveaus: 1) fysieke integratie, dit betekent wonen, werken en recreëren 
in de samenleving, 2) functionele integratie, dit duidt op het gebruik kunnen maken 
van wat de samenleving haar leden biedt zoals winkels, bibliotheek of zwembad en 
3) sociale integratie, dit betreft de mogelijkheid tot het hebben en het onderhou-
den van sociale relaties, waarbij mensen met een verstandelijke beperking worden 
geaccepteerd als gelijkwaardige personen en gerespecteerd als partners in diverse 
sociale situaties. 

Sociale integratie wordt door Wolfensberger (1985) beschreven met de term Social 
Role Valorisation (SRV). Hij pleit voor het (her)waarderen van sociale rollen in de 
samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dit impliceert enerzijds dat de samenleving haar attitude ten opzichte van men-
sen met een verstandelijke beperking dient te veranderen en anderzijds dat mensen 
met een verstandelijke beperking de kans moeten krijgen zich te empoweren13 om 
sociaal gewaardeerde rollen aan te kunnen nemen. Het idee is dat ze worden uit-
gedaagd om zich ‘normaler’ of aangepast te gedragen. Binnen het concept SRV 
staan respect, relaties, levensstandaard, een gewone plek om te wonen, werken en 
recreëren etc. centraal. 

De normalisatiegedachte en SRV hebben een emancipatorische en een assimi-
lerende werking. Emancipatie is een proces dat, volgens Van Gennep (2001), zowel 
sociaal als individueel van aard is. Sociale emancipatie verwijst naar het gelijkwaar-
digheidsprincipe: mensen met een verstandelijke beperking hebben gelijke rechten 

13  Empowerment wordt door Wolfensberger gezien als een structuur om de eigen compe-
tenties te gebruiken en te ontwikkelen en het eigen leven mee vorm te geven.  
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en kansen als volwaardig lid van de samenleving. Individuele emancipatie verwijst 
naar de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking: zij kunnen 
zelf een keuze maken uit het aanbod van mogelijkheden en mogen zelf bepalen hoe 
hun leven er uit ziet. Dit houdt in dat een persoon niet wordt betutteld en er niet 
voor hem wordt gedacht. Door het ontdekken van hun mogelijkheden ontstaat er 
meer ruimte hun eigen positie te verbeteren. 

Tegenover een emancipatorische werking van normalisatie staat een assimile-
rende werking. Als er geen ruimte is voor de eigenheid van de persoon bestaat het 
gevaar dat mensen met een verstandelijke beperking zich moeten aanpassen aan 
de bestaande samenleving en aan het normatieve mensbeeld van de modale me-
demens. Dan is er sprake van assimilatie. Gelijkwaardigheid wordt in de praktijk 
gemaakt tot gelijkvormigheid, aldus Nirje. Het kunnen voldoen aan het normatieve 
mensbeeld of de standaardmens14 is, volgens Reinders (1997), onderdrukkend, niet 
haalbaar en niet reëel voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Ondersteuningsmodel

In reactie op de eenzijdige nadruk op integratie en aanpassing wordt aan het eind 
van de twintigste eeuw het burgerschapsprincipe geïntroduceerd (Van Gennep, 
1997, 2003). Het denken over burgerschap omvat een aantal aspecten: het wonen 
en leven in de samenleving, de zorg die individueel gericht en vraaggestuurd is. 
Hierdoor komt het individu met zijn zorgbehoeften centraal te staan en kan ont-
moeting plaatsvinden tussen mensen met en zonder een beperking. 

Van Gennep (1997, 2009) is van mening dat de zorgbehoeften van iedere bur-
ger even belangrijk dienen te zijn om te kunnen leven in de samenleving. De inrich-
ting van de samenleving dient te zijn afgestemd op de bevordering van kwaliteit 
van leven, voor iedere burger. Kwaliteit van leven omvat o.a. de mogelijkheid tot 
participatie15, tot ontplooiing, tot keuzevrijheid en tot zelfbepaling in relatie tot en 
met ondersteuning van anderen. Per individu krijgt kwaliteit van leven een andere 
invulling, aldus Van Gennep. 

Daarnaast dient de samenleving mensen met een verstandelijke beperking als 
gelijkwaardig te erkennen en te accepteren waardoor ze op (vol)waardige wijze 
kunnen participeren in de samenleving. Dit houdt in dat mensen met een verstan-
delijke beperking niet meer of minder waard zijn dan mensen zonder een beperking 
en dat ze op basis van deze gelijkwaardigheid aanspraak kunnen maken op dezelf-
de rechten en plichten: gelijke kansen en gelijke uitkomsten (Van Gennep, 2000b, 
p.108). 

Kortom: mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een mens-

14  Van Houten (2004b) verstaat onder de standaardmens een burger die zelfredzaamheid 
is, een eigen inkomen heeft, onafhankelijk en autonoom is.
15  Van Gennep (1985, p.136) verstaat onder participatie: “[…] mensen met een verstande-
lijke beperking moeten de kans krijgen om mee te doen  in de samenleving, als ze dat willen 
en kunnen, het is geen moeten”. 
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waardig leven in de samenleving en de samenleving heeft de plicht om te voorzien 
in menswaardige leefomstandigheden door het toekennen van een gelijke status 
aan alle burgers. Het gaat, aldus Van Gennep (2009, p.120), om een “zijnsbeves-
tigend samen leven” waarin het beperkt-zijn een plek krijgt en de status van de 
persoon verandert: niet het ‘zijn’ maar het ‘bestaan’ dient te veranderen. Niet de 
persoon wordt aangepast, maar de omgeving.

In het ondersteuningsmodel komt het begrip ondersteuning16 (support) in de plaats 
van het begrip care en de regie komt voor zo ver als mogelijk bij de zorgvrager te 
liggen, zonder bevoogding of betutteling. Mensen met een verstandelijke beperking 
dienen, aldus Van Gennep (2009), die ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben 
om te kunnen participeren, gewone ervaringen op te doen in de samenleving en om 
zelf controle uit te oefenen over hun leven, hoe moeilijk en problematisch dat soms 
ook kan zijn. Ondersteuning dient als het ware aanvullend te zijn op de mogelijk-
heden van het individu en in dialoog met mensen met een verstandelijke beperking 
en hun verwanten tot stand te komen.

De benodigde ondersteuning kan worden geboden vanuit zowel het persoonlij-
ke (ouders, familie, vrienden, vrijwilligers) als het professionele netwerk. De onder-
steuning kan worden bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
die vanaf 1 januari 2007 van kracht is. Via deze Wet is het de taak van de ge-
meenten om ondersteuning te financieren, die participatie en samenleven bevordert. 
Daarbij dient het nieuwe paradigma niet te worden versmald tot ondersteuning 
vanuit het persoonlijk netwerk. 

Van Gennep (2009) pleit voor een samenleving waarbinnen gelijkheid en diver-
siteit worden gewaardeerd en mensen met een verstandelijke beperking ook daad-
werkelijk deel uitmaken van die samenleving en meedoen: een inclusieve samenle-
ving. Een samenleving waarin iedere burger meedoet op alle levensterreinen op zijn 
of haar eigen manier, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talent of 
beperking (Bolsenbroek & Van Houten, 2010). 

Bolsenbroek en Van Houten laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien 
dat het mogelijk is dat ieder persoon op zijn eigen manier participeert in de sa-
menleving. Door mensen aan te spreken op hun mogelijkheden in plaats van hun 
onmogelijkheden worden kansen gecreëerd waardoor zij deel kunnen nemen aan 
de samenleving. Uit hun onderzoek blijkt dat mensen opbloeien nadat ze in de sa-
menleving zijn gaan wonen. 

16  Van Gennep (1997, p.198) verstaat onder ondersteuning: “[…] het geven van toegang 
van de betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, middelen en relaties die nodig 
zijn om in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren”. Deze ondersteuning 
dient individueel en afgestemd te zijn op de wensen en behoeften van de persoon en kan 
worden gegeven vanuit het sociale netwerk en professionele netwerk. Mensen met een ver-
standelijke beperking behoeven vooraf niet te voldoen aan bepaalde eisen om te gaan wonen 
in de samenleving.
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De haalbaarheid wordt eveneens bevestigd door het jeugddorp De Glind17 of de 
L’Arche gemeenschappen18 waar mensen met en zonder een beperking met elkaar 
samen leven (L’Arche, 2011, website). ”Ieder mens, met al zijn talenten en beper-
kingen, levert een unieke bijdrage aan het leven in de Ark “. 

Door gewoon samen te leven met anderen vindt een persoonlijke ontmoeting 
plaats op basis van gelijkwaardigheid. Ieder persoon heeft recht op leven, zorg, 
een plek om te wonen, werk en de mogelijkheid tot recreëren en recht op relaties, 
vriendschappen, familie of een gemeenschap.  

In de praktijk komen ideaal en werkelijkheid niet altijd overeen. De mogelijkheden 
die de samenleving biedt om participatie vorm te geven, zijn schraal. Er wordt nog 
te weinig rekening gehouden met mensen met wie iets is en de ruimte voor het be-
staan en de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking blijft beperkt 
(Goodley & Van Hove, 2005; Van Houten, 2004a).  

Volgens Mans (2004) is er sprake van een paradox: hoe meer en deskundiger 
de zorg, des te meer segregatie. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen 
enerzijds de kans zich meer tot ‘gewone mensen’ te ontwikkelen (en te integreren in 
de samenleving), maar anderzijds worden steeds meer mensen aangewezen als ‘niet 
helemaal gewoon’ en dreigt voor hen uitsluiting. Zo blijven ze regelmatig aangewe-
zen op speciale aanpassingen in de samenleving zoals speciaal onderwijs, speciale 
werkvoorzieningen, in plaats van te kunnen integreren in reguliere voorzieningen. 
Het apart zetten van groepen mensen blijft voortbestaan, ook binnen de samenle-
ving. Mans pleit ervoor de norm van wat ‘normaal’ is te veranderen, anders is er, 
volgens haar, geen plaats voor mensen met een verstandelijke beperking in de sa-
menleving. Een verandering is mogelijk als er een grote mate van maatschappelijke 
betrokkenheid komt en medeburgers bereid zijn om mensen met een verstandelijke 
beperking te ontmoeten. Mensen met een verstandelijke beperking willen, aldus 
Cardol, De Jong en Ward (2002), Van Hove (2009) en Schalock (2004), ook de 
mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontplooien en iets te betekenen voor de 
samenleving. Zij pleiten, evenals Mans, voor meer inclusie.

Om een verandering richting een inclusieve samenleving daadwerkelijk te be-
werkstelligen wordt door Kröber (2008) aandacht gevraagd voor veranderingen 
in de cultuur en in de organisatie van de zorg. Een verandering is, aldus Kröber, 
alleen mogelijk als de overheid een visie ontwikkelt op de positie van mensen met 
een verstandelijke beperking inclusief een aangepaste wet- en regelgeving, de infra-

17  De Rudolphstichting is een organisatie die gezinshuizen ontwikkelt en ondersteunt in 
Nederland. Zie de website: http://www.rudolphstichting.nl/
18  In een Ark gemeenschap wonen, leven en werken mensen met en zonder beperking met 
elkaar. Er is erkenning voor zowel de gaven als de beperking. Het leven wordt met elkaar 
gedeeld. Zie de website van L’Arche organisaties of de Ark in Nederland en België: http://
www.larche.org/
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structuur mee verandert, er een adequate toerusting wordt ontwikkeld voor hulp-
verleners om mensen met een verstandelijke beperking beter te kunnen ondersteu-
nen en er een nieuw curriculum wordt ontwikkeld voor de professionaliteit van 
medewerkers. Volgens hem zal de samenleving harder moeten werken om inclusie 
te bevorderen. “Het ‘oude’ moet letterlijk en figuurlijk afgebroken worden en iets 
nieuws moet worden opgebouwd” ( p.245). 

Van Houten (2004b) sluit aan bij de gedachte van Kröber en voegt eraan toe 
dat de samenleving zich ook actiever dient op te stellen, door mensen met een ver-
standelijke beperking actief uit te nodigen tot deelname aan die samenleving. Een 
samenleving die rekening houdt met iedere persoon, waardoor ieder ertoe doet. 
Van Alphen (2011) en Kröber (2008) zeggen hierover dat professionals een be-
langrijke rol hebben om verandering te verwezenlijken. Zij kunnen fungeren als 
bruggenbouwers en kansen en mogelijkheden die zich voordoen in de samenleving 
aangrijpen, maar zij kunnen inclusie ook belemmeren. Van Alphen (2011) stelt dat 
de leefomgeving een stimulerende of belemmerende werking kan hebben op de 
realisatie van inclusie. 

Voorbij een rechtenbenadering van burgerschap

De burgerschapsvisie van Van Gennep (2001) is niet zonder kritiek gebleven. 
Reinders (1996) wijst op de beperking van een pleidooi voor gelijke rechten. Ge-
lijkheidsdenken in termen van gelijke rechten gaat volgens Reinders voorbij aan 
feitelijke vormen van ongelijkheid en doet de eigenheid van mensen met een ver-
standelijke beperking tekort. 

Afhankelijkheid en hulpbehoevendheid vragen niet om rechten, maar om mo-
reel handelen in termen van solidariteit en verantwoordelijkheid. Ook al genieten 
mensen rechten, dan nog is daarmee niet gezegd dat ze ook een goed leven hebben, 
aldus Reinders. Zo hebben mensen met een verstandelijke beperking wel het recht 
om deel te nemen aan de samenleving, maar worden ze door anderen niet in hun 
midden opgenomen. “Wonen in een gewone buurt laat mensen opbloeien als er ook 
buurtgenoten zijn die hun aanwezigheid op prijs stellen” (Reinders 2000b, p.26).

Mensen met een verstandelijke beperking dienen, aldus Reinders, op basis van 
‘vrije keuze’ te worden opgenomen in de levens van anderen. Vriendschap wordt 
door hem omschreven als een bijzondere, unieke relatie die ontstaat uit waardering 
voor een persoon waarbij die persoon wordt gekozen uit vrije wil. Als er geen me-
deburgers zijn, zo is de gedachte van Reinders (2008, p.5), helpen rechten van het 
burgerschap ook niet zo veel. 

Terwijl Reinders het burgerschapsprincipe van Van Gennep vanuit een zorg-
ethisch perspectief van de hand wijst, bepleiten andere auteurs een combinatie van 
het denken over burgerschap en een benadering in termen van afhankelijkheid en 
zorg. Zo spreekt Van Houten (2004b) over ‘inclusief burgerschap’. Hij pleit voor 
een gevarieerde samenleving waar ruimte is voor iedereen en voor verschillende 
leefstijlen. 
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De ontmoeting met mensen die ‘anders’ zijn, nodigt uit tot nadenken over het eigen 
leven en kan het leven verrijken. Van Houten (2004b) stelt dat deze gedachte ons 
voorbij de standaardmens moet brengen, anders bepalen deze standaardburgers 
hoe de samenleving eruit ziet voor mensen die ‘anders’ zijn, zonder dat zij daar zelf 
bij worden betrokken. 

Sevenhuijsen (1996) combineert burgerschap en zorg tot het begrip zorgzaam 
burgerschap. Vanuit haar burgerschapsconcept worden afhankelijkheid en kwets-
baarheid in een ander daglicht geplaatst: iedereen is als persoon kwetsbaar en ie-
dere persoon heeft op een dagelijkse basis zorg nodig. Zorg hoort bij het leven en 
dient, aldus Sevenhuijsen, op dusdanige wijze te worden gegeven dat het niet leidt 
tot onnodige afhankelijkheid, bevoogding of betutteling, maar tot een betere kwa-
liteit van leven. 

Ieder mens heeft de ander nodig om te komen tot een zinvol en sociaal bestaan. 
Daarvoor dient de samenleving de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te 
bevorderen. “Door speciale groepen als kwetsbaar te bestempelen, houden we hen 
niet alleen in de greep van de zorg, we blijven ook doen alsof ‘normale’ burgers niet 
kwetsbaar zijn” (Sevenhuijsen, 2002, p.22). Mans (2004) pleit eveneens voor een 
relationeel concept van burgerschap. Ieder mens is afhankelijk van relaties om een 
zinvol bestaan te leiden. Zij omschrijft dit als volgt: “Het leven dat zin krijgt als het 
een samen-leven is” (p.314). 

Van Heijst (2011) is voorstander van meer menselijke waardigheid binnen de 
burgerschapsvisie. Burgers dienen afhankelijke mensen te erkennen: met meer res-
pect, waardering en liefde zodat ze het gevoel krijgen erbij te horen en zichzelf te 
kunnen zijn waardoor hun identiteit behouden blijft. Erkenning is iets dat weder-
zijds tussen mensen kan worden gegeven, ook door mensen met een ernstige ver-
standelijke beperking. “Niet op commando maar als geschenk” (p.177). 

Ook Kal (2001) pleit voor een burgerschap waar verdraagzaamheid is jegens 
het anders-zijn of het recht om ‘anders gelijk’ te zijn: een gastvrij burgerschap. Een 
burgerschap waarin burgers zich open stellen voor het ‘ongewone’ of het ‘vreemde’ 
en de ‘ander’ niet dwingen om zich aan te passen (assimileren). Mensen moeten zich 
welkom voelen, met hun mogelijkheden en met hun beperkingen. Om dit vorm te 
geven dient er ruimte te worden gecreëerd waar mensen met en zonder een verstan-
delijke beperking elkaar kunnen ontmoeten, waarin verschil en vreemdheid mogen 
bestaan. 

In bovenstaande visies op burgerschap wordt diversiteit en gelijkheid bepleit om 
inclusie te bevorderen. Tonkens (1999) zegt hierover dat niet alleen gedacht moet 
worden in verschil en gelijkheid, omdat het denken in verschil kan leiden tot mis-
kenning van het mens-zijn en door het streven naar gelijkheid de nadruk wordt 
gelegd op ongelijkheid. Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet gelijk en 
zij kunnen niet voldoen aan het normatieve mensbeeld, aan het ‘zijn’ van de modale 
medemens. Het risico is groot dat juist daardoor mensen met een verstandelijke be-
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perking worden uitgesloten en apart gezet. Tonkens pleit daarom voor een gelijktij-
dige erkenning van verschillen en gelijkheid om meer ruimte te bieden aan mensen 
met een verstandelijke beperking.

Samenvattend: 

Door de verschillende visies op zorg vindt er geleidelijk aan een verschuiving plaats 
van een medisch model (patiënten die moeten worden verpleegd en behandeld in 
speciale beschermende instituten), dat mensen met een verstandelijke beperking se-
gregeert, via een ontwikkelingsmodel (mensen met mogelijkheden, die zich kunnen 
ontwikkelen in de samenleving), dat mensen assimileert, naar een ondersteunings-
model (mensen met een verstandelijke beperking zijn burgers die met ondersteu-
ning kunnen participeren in de samenleving). Het ondersteuningsmodel gaat verder 
dan een rechtenbenadering (burgers met rechten en plichten) en vereist een inclusief 
denken, dat burgerschap en zorg combineert. 

Inclusief denken staat voor anders denken over anders-zijn: het is gewoon om 
anders te zijn oftewel de ander als ander te erkennen (Buber, 2003). Vanuit deze 
visie komt de norm te liggen bij de samenleving waarin sprake is van onderlinge 
betrokkenheid en saamhorigheid en waar iedere burger met zijn mogelijkheden en 
met zijn beperkingen zich welkom voelt. Dit betekent dat er meer aandacht dient 
te komen voor de leefsituatie en andere samenlevingsvormen waarin ruimte is voor 
verschillen en overeenkomsten: gewoon samen mens-zijn (Postma, 2012).

1.4 Dilemma’s in de toepassing van de burgerschapsvisie op men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen 

In de burgerschapsvisie wordt gelijkwaardigheid bepleit. Mensen met een verstan-
delijke beperking zijn burgers, die onvoorwaardelijk en zonder eisen of prestatie-
vermogen moeten kunnen leven in de samenleving, onder gewone omstandigheden 
en volgens gewone leefpatronen. Het wonen in een gewoon huis, het aangaan van 
relaties of het gebruik maken van gewone voorzieningen te midden van medebur-
gers zijn daar voorbeelden van. Daarbij is juist het ‘gewone’ aan kritiek onderhevig. 

Met ondersteuning kunnen de mensen met een verstandelijke beperking er-
varingen opdoen in het gewone leven waarbij ze zich bewust worden van hun ei-
gen competenties en hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Ondersteuning is 
bedoeld om voorwaarden te scheppen die nodig zijn om op alle levensgebieden te 
kunnen participeren op een manier die past bij hun mogelijkheden en hun vraag, en 
bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

Kwaliteit van leven omvat het streven naar participatie (inclusie), het bevorde-
ren van de redzaamheid en persoonlijke groei (empowerment) met ondersteuning 
van anderen en het verbeteren van de leefomstandigheden (deïnstitutionalisering). 
De rol van de hulpverlener verschuift hiermee ook in de richting van ‘bemiddelaar’. 
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De geschetste ontwikkelingen hebben zich tot nu toe voornamelijk voorgedaan bij 
mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (zie ook Cardol, Speet 
& Rijken, 2007; Van den Hoogen, Cardol, Speet, Spreeuwenberg & Rijken, 2008; 
Kröber, 2008; Lieshout & Cardol, 2012; Schuurman, 2002). In 2010 woonde on-
geveer 90% van hen in de samenleving (Meulenkamp, Van der Hoek & Cardol, 
2011). De vraag is of deze ontwikkelingen ook kunnen worden gerealiseerd in de 
zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragspro-
blemen. Voor deze groep roept het streven naar burgerschap en deïnstitutionalise-
ring bijzondere problemen en dilemma’s op. Hieronder wordt dat toegelicht aan de 
hand van de discussie over deïnstitutionalisering.

Dilemma’s rond deïnstitutionalisering

In de jaren negentig van de vorige eeuw neemt de druk van de overheid toe om 
het wonen in de samenleving te bevorderen; het besef groeit dat het wonen op 
een instellingsterrein participatie niet bevordert. Instellingen ontvangen vanaf dit 
moment alleen gelden voor vervangende huisvesting als deze voldoet aan klein-
schaligheid en wordt gerealiseerd in de samenleving. Hiermee wordt de keuze voor 
traditionele instellingen uitgesloten. 

In reactie op de ontwikkeling naar deïnstitutionalisering stelt het Landelijk 
Netwerk Kritische Ouders (Schuerman, 2011), ontstaan in 1996, dat het ‘vanuit 
het principe van vrijheid van keuze en controle’ (burgerschapsvisie) mogelijk moet 
blijven beschermd te wonen op een instellingsterrein. Ouders zien veel voordelen in 
het wonen op een instellingsterrein: het biedt geborgenheid, bescherming en veilig-
heid. Zij zijn van mening dat de kwaliteit van leven wordt bedreigd als het instituut 
wordt gesloten19. 

Zowel ouders als hulpverleners staan vaak sceptisch tegenover veranderingen, 
ze zijn ongerust over de verkeersonveiligheid van hun kinderen, ze kunnen bij-
voorbeeld niet buiten fietsen waardoor ze achter gesloten deuren in een woonwijk 
moeten verblijven. Ongewoon  gedrag zoals gillen, zichzelf verwonden, huizen bin-
nenlopen op zoek naar koffie alsmede een opvallend uiterlijk, kunnen een negatieve 
invloed hebben op de attitude van medeburgers. Meininger (2004) zegt hierover 
dat de afwijking of het vreemde ambivalentie en onzekerheid teweeg brengen: “De 
verstoring van het zelfbeeld van mensen en de verstoring van gangbare denk- en 
leefpatronen” (p.21-22).

Ouders en hulpverleners ervaren een beperkte tolerantie vanuit de samenleving 
ten aanzien van mensen met ernstige beperkingen: medeburgers weten vaak niet 
hoe met mensen met ernstige beperkingen om te gaan, zijn weinig ontvankelijk 

19  Er zijn ook ouders die voorstander zijn van deïnstitutionalisering en dit als ideaal na-
streven. De actiegroep ‘Pet met de Zet’ werd in 1977 opgericht en protesteerde vooral tegen 
de omgangsvormen in de inrichtingen. De belangenvereniging ‘Onderling Sterk’ benadrukt 
de keuzevrijheid van bewoners evenals de ‘Federatie voor Ouderen’ die van mening is dat de 
zorgvraag richtinggevend is, ook als dit een keus tot institutionele zorg met zich meebrengt. 
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voor mensen met ernstige beperkingen en zij zijn beperkt welkom. Het wonen op 
het instellingsterrein wordt mede daardoor beschouwd als het meest haalbaar voor 
mensen met ernstige beperkingen (Malsch, 2013; Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg [RVZ], 2002).  

Deze benadering gaat voorbij aan de hierboven weergegeven kritiek op de ge-
volgen van leven in het instituut (zie Goffman, 1975, en bijvoorbeeld Van Gennep, 
2007; Johnson & Traustadottir, 2006; Kröber, 2008; Van Loon, 2006; Mans, 2004; 
Mansell, Knapp, Beadle-Brown & Beecham, 2007; Schalock, 2004). Ook al wordt 
gepoogd om de kwaliteit van leven te verbeteren en de instituutskenmerken te ver-
anderen, instellingen kennen, aldus Van Gennep (1997) en Van Loon (2006), hun 
eigen wetmatigheden, die ver verwijderd zijn van het gewone leven. 

Instellingen nemen verschillende posities in ten aanzien van de dilemma’s rond 
deïnstitutionalisering. De Twentse Zorgcentra20 hebben veel mensen met een ver-
standelijke beperking gereïnstitutionaliseerd, omdat de meeste mensen met een 
complexe beperking niet integreerden in de samenleving, eenzaam waren en wer-
den belemmerd in hun bewegingsruimte. Deze instelling heeft ervoor gekozen het 
wonen op de instituten in kleinere eenheden te realiseren en de zorg te verbeteren. 

Daartegenover heeft Arduin ervoor gekozen de grote instituten te sluiten en 
alle mensen met een verstandelijke beperking, inclusief mensen met ernstige be-
perkingen, te laten wonen in de samenleving. De gedachte van Arduin is dat door 
het opheffen van grootschalige instituten, terugkeer naar het instituut niet meer 
mogelijk is: oplossingen moeten in de samenleving worden gezocht. In hun manier 
van werken wordt uitgegaan van supported living als vorm van ondersteuning21. 

In de praktijk is er sprake van twee visies op zorg: het wonen op een instituutster-
rein waar veiligheid en bescherming als belangrijke waarden gelden en wonen in de 
samenleving waar de nadruk ligt op uitdaging en verrijking. Deze waarden staan op 
gespannen voet met elkaar: moet verrijking worden nagestreefd of moeten mensen 
met ernstige beperkingen juist worden beschermd tegen de samenleving? 

Gegeven de discussie over de haalbaarheid van deïnstitutionalisering en het 
dilemma tussen enerzijds bescherming op het instituut en anderzijds verrijking in 
de samenleving, is het de vraag hoe de burgerschapsvisie moet worden ingevuld 
voor mensen met ernstige beperkingen. De mogelijkheden tot deïnstitutionalise-
ring en burgerschap voor deze specifieke groep mensen zijn beperkt onderzocht op 
haalbaarheid. 

20  Trouw, 5 april 2007, vermeldt dat de Twentse Zorgcentra hebben besloten om de 
meeste deïnstitutionaliseringsprojecten te stoppen vanwege de ervaring van eenzaamheid en 
onveiligheid door bewoners. 
21  Geus en Van Gennep (2001, p.17) verstaan onder supported living: “[…] van zorgen 
voor de ander naar  ondersteuning van mogelijkheden” .
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1.5 Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling

In de vorige paragrafen zijn de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren in de zorg richting burgerschap beschreven. Vanuit het burger-
schapsparadigma is er meer aandacht gekomen voor kwaliteit van leven van men-
sen met een verstandelijke beperking, het verbeteren van hun leefomstandigheden 
en het bevorderen van de waardigheid als burger. Er wordt veel belang gehecht aan 
de rol van het informele systeem en aan ontmoetingsplekken waar mensen met en 
zonder een verstandelijke beperking in contact kunnen komen met elkaar. Daarbij 
is de aandacht veelal gericht op mensen met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. Minder duidelijk is wat het burgerschapsparadigma betekent voor men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen en hoe 
vanuit dit perspectief een bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van hun 
kwaliteit van leven.

Probleemstelling

Vanuit de hierboven geschetste achtergrond is de probleemstelling van dit on-
derzoek de vraag wat burgerschap en burger-zijn betekent voor mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, gezien hun afhan-
kelijkheid en kwetsbaarheid. Hoe kan voor hen een menswaardig leven worden 
bevorderd? Dit leidt tot de volgende probleemstelling:

Wat betekent een ‘goed leven’ voor mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen?

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is na te gaan of de capability approach meer zicht kan 
bieden op de mogelijkheden tot en voorwaarden voor burgerschap van mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, waarbij onder-
steuning en beleid zodanig worden vormgegeven, dat kansen op een waardig leven 
en een verbetering van de kwaliteit van leven van deze specifieke groep mensen zijn 
te realiseren. 

Naast het centrale doel van het onderzoek is er ook een persoonlijk doel 
(Maxwell, 2005). De onderzoeker is persoonlijk betrokken bij de uitvoering van de 
zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragspro-
blemen. De confrontatie met hun leefomstandigheden is een belangrijke motivatie 
voor dit onderzoek, dat er hopelijk toe bijdraagt alternatieven te vinden die verbe-
tering mogelijk maken in de omstandigheden. 
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Vraagstelling

Het doel van het onderzoek leidt tot de volgende centrale vraagstellingen: 

Hoe kunnen de uitgangspunten van de burgerschapsvisie in het algemeen 
en de (nader te introduceren) capability approach van Nussbaum in het 
bijzonder worden toegepast op mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen? 

Hoe dient de zorg te worden georganiseerd en hoe kan de samenleving 
ruimte maken voor de eigenheid van deze specifieke groep mensen, zodat 
hun kwaliteit van leven wordt bevorderd en recht wordt gedaan aan hun 
waardigheid? 

Om de vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende vier deelvragen geformu-
leerd:
•	 Wat zijn de uitgangspunten van de capability approach en in welke zin kun-

nen deze worden beschouwd als een concretisering van de burgerschapsge-
dachte en de zorgethiek?

•	 Wat is goede zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen vanuit het perspectief van verwanten, professio-
nele hulpverleners en managers en welke condities en strategieën zijn nodig 
om deze zorg te realiseren in de praktijk?

•	 Hoe kan de capability approach inspiratiebron zijn voor de praktijk van zorg 
voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen?

•	 Hoe kan de praktijk zodanig worden veranderd dat zij daadwerkelijk bij-
draagt aan de kwaliteit van leven en de waardigheid van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen?

Theoretisch onderzoek

Om de eerste deelvraag te beantwoorden wordt een literatuur studie uitgevoerd 
naar de capability approach22 van Nussbaum, een theorie over goed leven. Om tot 
een goed leven te komen zijn capabilities23 nodig. Als deze capabilities worden benut 

22  Capability laat zich als Engelse term moeilijk vertalen, omdat deze abstracte filosofi-
sche term geen correcte vertaling in het Nederlands heeft (Robeyns, 2004, p.9). De Engelse 
term ‘capability’ is in het Nederlands taalgebied ondertussen gemeen goed geworden (noot 
van de vertaler in Mogelijkheden scheppen, 2012). Om deze redenen wordt in dit proef-
schrift eveneens de Engelse term ‘capability’ gehanteerd.
23  Capabilities hebben zowel de betekenis van interne mogelijkheden (vermogen, poten-
tie) als van externe mogelijkheden (rechten, kansen, vrijheden, voorwaarden, hulpbronnen). 
Capability verwijst altijd naar individueel vermogen in relatie tot context. 
In dit proefschrift hanteer ik capabilities als interne capabilities (potenties) en externe capa-
bilities (voorwaarden).
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of tot bloei komen dan kunnen mensen floreren. Om de capabilities te benutten of 
tot bloei te laten komen hebben alle mensen en dus ook mensen met een ernstige ver-
standelijke beperking en ernstige gedragsproblemen zorg en ondersteuning nodig. 
Nussbaum heeft, door het introduceren van het begrip capabilities een ruime vi-
sie op burgerschap waarin individualiteit en rechten enerzijds en zorgzaamheid en 
erkenning van afhankelijkheid anderzijds elkaar vooronderstellen en versterken. 
Nussbaum pleit voor een goed leven dat beantwoordt aan gelijke waardigheid van 
iedere burger: een gelijkwaardig burgerschap (2006, p.16). In dit paradigma wordt 
rekening gehouden met de diversiteit van doelen die burgers nastreven en de verde-
ling van hulpbronnen die burgers daarvoor nodig hebben. 

De capability approach richt zich nadrukkelijk op het goede leven van alle 
mensen. Minder duidelijk is hoe deze theorie moet worden toegepast op zorg voor 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 
Het doel van deze analyse is om te voorzien in deze lacune. 

Praktijkonderzoek

Het praktijkonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken met als doel het beant-
woorden van de tweede, derde en vierde deelvraag. Allereerst wordt een Grounded 
Theory analyse uitgevoerd op basis van interviews met verwanten, begeleiders en 
managers om inzicht te krijgen in hun ervaringen en opvattingen over goede zorg 
voor deze specifieke groep mensen. 

Vervolgens worden de interviews geanalyseerd, uitgaande van de kenmerken 
van de capability approach, om zicht te krijgen op de vraag hoe de capabilities 
kunnen worden gerealiseerd in de praktijk van zorg en wat daarvoor nodig is. Ten 
slotte wordt een actieonderzoek uitgevoerd. Via een diepgaande case study wordt 
het verhaal van Anja beschreven waarin een veranderingsproces plaatsvond.  

Onderzoeksgroep

Door de beperkte cognitieve en communicatieve vermogens zijn mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen niet of slechts zeer 
beperkt in staat om eenvoudige vragen te begrijpen en de meesten van hen kunnen 
zich niet of beperkt uiten via spraak (Lloyd, Gatherer & Kalsy, 2006). Het onder-
zoek richt zich daarom op verwanten, begeleiders en managers, die elk op hun eigen 
wijze betrokken zijn bij de zorg. Er wordt gevraagd naar hun opvattingen over en 
ervaringen met goede zorg, deïnstitutionalisering en vrijheidsbeperking. 
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1.6  Opzet van het proefschrift 

In de inleiding is een beschrijving gegeven van mensen met een ernstige verstande-
lijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De problemen die zij ervaren in de 
zorg, de veranderende opvatting over de zorg en de dilemma’s die dit met zich mee-
brengt worden voor het voetlicht gebracht. Tevens wordt de probleemstelling, de 
doelstelling en de vraagstelling behandeld. Na de inleiding op het onderzoeksthema 
worden in hoofdstuk twee de methoden van het onderzoek beschreven. Daarbij 
wordt ingegaan op de wijze waarop de empirische data zijn verzameld en geana-
lyseerd. Tevens wordt een verdere beschrijving gegeven van de onderzoeksgroep.
In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader uiteengezet, namelijk de capability ap-
proach van Nussbaum. Naast een algemene beschrijving van de theorie wordt in dit 
hoofdstuk de betekenis van de capability approach voor mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen behandeld en wordt de keu-
ze voor de capability approach beargumenteerd. 

De resultaten uit het kwalitatieve onderzoek onder verwanten, begeleiders en 
managers komt aan de orde in hoofdstuk 4 tot en met 6. Hoofdstuk 4 richt zich 
op de opvattingen en ervaringen van respondenten over goede zorg en hoe die te 
realiseren in de praktijk. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de empirische data 
onderzocht hoe de capabilities kunnen worden gerealiseerd in de zorgpraktijk. Op 
basis van actieonderzoek worden in hoofdstuk 6 de ervaringen uit het verhaal van 
Anja beschreven. 

Het proefschrift wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen ter verbete-
ring van de zorgpraktijk (hoofdstuk 7).



Onderzoeksopzet

2.
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2.1 Inleiding

In dit proefschrift staan verhalen over de zorg voor mensen met een ernstige ver-
standelijke beperking en ernstige gedragsproblemen centraal. In verhalen van ver-
tegenwoordigers en hulpverleners worden zij zichtbaar en krijgen zij een gezicht. 
Door te luisteren naar verhalen uit de dagelijkse praktijk van zorg voor mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, worden hun 
leefomstandigheden zichtbaar en komen spanningsvelden en obstakels in beeld, 
die het nastreven van wat voor hen van belang is belemmeren. De ervaringen uit 
de praktijk worden beschreven en met behulp van de capability approach nader 
geduid.

De capability approach, zoals Nussbaum voorstaat, pleit voor een gelijkwaardig 
burgerschap waarin alle burgers, onder wie mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen, recht hebben op een goed leven (2006, 
2012, 2014). Om dit te bereiken dient de samenleving zodanig te zijn ingericht dat 
alle mensen de kans en de mogelijkheid wordt geboden een goed leven te leiden: het 
bevorderen van hun waardigheid, het zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien 
en het leiden van een zo normaal mogelijk leven. Hiervoor zijn capabilities nodig.

Echter, voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige ge-
dragsproblemen zijn de mogelijkheden tot en de voorwaarden voor burgerschap 
beperkt onderzocht. De interactie tussen de ervaringen uit de praktijk en de theorie 
van Nussbaum beoogt aanknopingspunten te bieden voor alternatieve handelings-
perspectieven anders dan traditionele (instituuts)perspectieven. Perspectieven, die 
een bijdrage kunnen leveren aan enerzijds de praktijk, aan de kwaliteit van leven 
voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproble-
men, aan de vormgeving van de publieke ruimte in de directe omgeving en aan het 
beleid, om uitsluiting tegen te gaan en kansen op een waardig leven te maximali-
seren. Anderzijds kunnen zij een bijdrage leveren aan de verrijking van de theorie, 
de capability approach. Immers, de theorie ondergaat invloeden vanuit de praktijk 
en de praktijk wordt beïnvloedt door de theorie (Lelie, 1999; Mortelmans, 2013).  
 
In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden, 
de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd, verantwoord. Als eerste wordt na 
de inleiding in paragraaf 2.2 het onderzoeksdesign weergegeven. In paragraaf 
2.3 worden de drie voorzieningen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden be-
schreven. De onderzoeksgroep wordt beschreven in paragraaf 2.4. De verant-
woording van de gebruikte onderzoeksmethoden komt in paragraaf 2.5 aan bod. 
In paragraaf 2.6 komt de verantwoording van de analyse aan de orde. Voorts 
wordt stilgestaan bij de betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid 
(paragraaf 2.7) gevolgd door een beschouwing over de rol van de onderzoeker 
(paragraaf 2.8). Een aantal ethische aspecten komt in paragraaf 2.9 aan bod.  
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2.2 Onderzoeksdesign

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, kent het onderzoek zowel een 
theoriegerichte oriëntatie als een praktijkgerichte oriëntatie. De verantwoording 
voor de keuze van een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek waarin de 
theorie en de praktijk tot elkaar komen, wordt in deze paragraaf weergegeven.   

2.2.1 De literatuur 

Om meer zicht te krijgen op burgerschap, heb ik de theorie van Nussbaum bestu-
deerd en geanalyseerd op basis van een literatuuronderzoek. Deze analyse heeft 
bestaan uit het verkennen, ordenen en analyseren van de literatuur die gestoeld is 
op de capability approach. Speciaal is aandacht besteed aan de literatuur ‘Grens-
gebieden van het recht’ (2006) en ‘Mogelijkheden scheppen’ (2012), omdat deze 
literatuur specifiek gaat over de positie van mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor mensen 
die worden gemarginaliseerd. 

Het doel van deze literatuurstudie is de eerste deelonderzoeksvraag te beant-
woorden:“Wat zijn de uitgangspunten van de capability approach en in welke zin 
kunnen deze worden beschouwd als een concretisering van de burgerschapsgedach-
te en de zorgethiek?”

Nussbaums theorie is narratief1 van aard en richt zich ook op een goed leven 
voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Centraal staat het verhaal 
van een persoon in zijn sociale en historische context. Deze narratieve benadering 
komt voort uit een hermeneutisch georiënteerd kader en is een manier om met be-
paalde thema’s of dilemma’s, die zich in de praktijk voordoen, om te gaan. Verhalen 
vertellen iets over de waarden van goed leven, die als nastrevenswaardig kunnen 
worden beschouwd. 

De uitkomst van de literatuurstudie heeft richting gegeven aan het beantwoorden 
van de derde en vierde deelonderzoeksvraag: “Hoe kan de capability approach inspi-
ratiebron zijn voor de praktijk van zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen?“ en “Hoe kan de praktijk zodanig worden 
veranderd dat zij daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de waardigheid 
van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen?” 
De verkregen inzichten zijn gebruikt om de theorie verder te verfijnen. De theorie 
van Nussbaum wordt nader uiteengezet in hoofdstuk 3. 

Het werken met een theorie kent zowel voordelen als nadelen. Door de resultaten 
vanuit de data te duiden vanuit de theorie, kunnen, aldus Maso en Smaling (1998), 
uitspraken worden gedaan over de mate waarin het onderzoek een bijdrage levert 
aan de praktijk en aan de theorie. In dit onderzoek wordt vanuit het perspectief van 
respondenten bekeken op welke manier de capabilities kunnen worden gerealiseerd 

1  Narratief komt van het Latijnse woord ‘narratio’ en betekent verhaal of vertellen.
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in de praktijk. Deze bijdrage kan worden gezien als een belangrijk voordeel van het 
werken met een theorie. Een tweede voordeel van het werken met een theoretisch 
kader is dat het bruikbaar is bij het ordenen en reduceren van de data. Het begrenst 
het onderzoek door vanuit een bepaald perspectief te kijken.  

Het gebruik van een theoretisch kader kent ook nadelen, omdat het, aldus 
Maxwell (2005), kan leiden tot ‘tunnelvisie’. Dat wil zeggen dat er door de on-
derzoeker te eenzijdig naar de werkelijkheid wordt gekeken. De onderzoeker is 
zich hiervan bewust. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, is dit thema aan de 
orde gekomen in gesprekken met senior onderzoekers (zie paragraaf 2.7 en 2.8). 
Daarnaast heeft de onderzoeker alle ruimte gegeven aan de respondenten om in te 
gaan op de onderzoeksonderwerpen. Voorts is het theoretisch kader toegepast na 
de Grounded Theory analyse (Strauss & Corbin, 1998), waardoor de uitkomsten 
uit de tweede deelonderzoeksvraag niet zijn beïnvloed door de theorie. 

Naast literatuuronderzoek naar de theorie van Nussbaum is literatuur over de 
verstandelijk gehandicaptenzorg in het algemeen, en in het bijzonder over men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, be-
studeerd. Ook is literatuur naar de thema’s ‘goede zorg’, ‘deïnstitutionalisering’, 
‘vrijheidsbeperking’, ‘zorgethiek’, ‘inclusie’, ‘kwaliteit van leven’, ‘normalisatie’ en 
‘burgerschap’ bestudeerd. In dit zoekproces zijn verschillende databases geraad-
pleegd waaronder ‘Medline’ en ‘Pubmed’ met als trefwoorden: ‘(serious) mental 
retardation’, ‘(serious) problem behaviour’, ‘good care’, ‘deinstitutionalization’, 
‘quality of life’, ‘limitation of freedom’, ‘restrictions’, ‘care-ethics’, ‘inclusion’, ‘nor-
malization’, ‘citizenship’. Deze bestudering geeft inzicht in de kennis over burger-
schap uit de literatuur, de verschillende visies ten aanzien van de zorg voor mensen 
met EVB&EGP, de positie die zij innemen en hun leefsituatie. 

2.2.2  De praktijk 

Het praktijkonderzoek is kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek wordt tot 
het meest effectieve instrument gerekend om een bepaald thema, een situatie of 
een vraagstuk inzichtelijk te maken, te beschrijven en te interpreteren vanuit de 
natuurlijke omstandigheden binnen de context, waarin het probleem zich voordoet 
(Creswell, 1998; Mortelmans, 2013; Sim, 1998; Taylor & Bogdan, 1996). Het geeft 
zicht op de persoonlijke leefwereld van individuen zoals zij de situatie beleven, 
vormen en definiëren. 

Kwalitatief onderzoek heeft niet alleen oog voor situaties waarbinnen veran-
deringen en gebeurtenissen plaatsvinden, maar ook voor de bijdrage die het kan 
leveren aan de verbetering van de situatie (Maso & Smaling, 1998). Kwalitatief 
onderzoek kan de onderliggende sociale processen en interacties exploreren om 
de werkelijkheid in relatie tot goed leven te begrijpen. Ook Ferguson en Ferguson 
(2000) stellen dat kwalitatief onderzoek leidt tot nieuwe inzichten die toe te passen 
zijn in de praktijk waardoor veranderingen mogelijk zijn. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn redenen om te kiezen voor een kwalitatieve 
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onderzoeksbenadering en maken deze methode geschikt voor dit onderzoek. Deze 
uitgangspunten passen binnen de doelstelling van dit onderzoek: 

Kan de capability approach meer zicht bieden op de mogelijkheden tot 
en voorwaarden voor burgerschap van mensen met een ernstige verstan-
delijke beperking en ernstige gedragsproblemen, waarbij ondersteuning 
en beleid zodanig worden vormgegeven, dat kansen op een waardig leven 
en een verbetering van de kwaliteit van leven van deze specifieke groep 
mensen is te realiseren? 

De wenselijkheid van burgerschap met deïnstitutionalisering en zorg als belangrijke 
elementen om te komen tot een goed leven (zie hoofdstuk 1) wordt nader onder-
zocht met behulp van een kwalitatief onderzoek en een theoretische analyse van de 
data. Het omvat de tweede, derde en vierde deelonderzoeksvragen. 

Om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van verwanten, bege-
leiders en managers op zorg en hoe deze te realiseren, is voor het tweede deelon-
derzoek een kwalitatieve onderzoeksopzet gekozen. Vervolgens zijn in het derde 
deelonderzoek de empirische gegevens aan de hand van de tien capabilities bestu-
deerd, om de interactie tussen de theorie en de praktijk te achterhalen. Om de leef-
omstandigheden van mensen met ernstige beperkingen nader te onderzoeken en te 
veranderen, is voor het vierde deelonderzoek eveneens gekozen voor een kwalitatief 
onderzoek: een praktijkgericht actieonderzoek aan de hand van een case study. Er 
wordt één casus beschreven, een praktijkvoorbeeld van een vrouw met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, die op een instellingster-
rein verblijft. Er wordt een verandering beschreven die heeft bijgedragen aan een 
kwaliteitsverbetering van de zorgpraktijk (Ferguson & Ferguson, 2000; Herr & 
Anderson, 2005) en tot kennisontwikkeling (Bier et al., 2011). Van belang is dat 
de onderzoeker participeert in het actieonderzoek. Deze onderzoeksmethode biedt 
hiertoe voldoende mogelijkheden. 

Het verhaal over Anja (casus) is eveneens leerzaam voor de lezer van dit proef-
schrift, omdat de beschreven situatie niet voor de hand liggend is en de lezers zich 
daarmee een beeld kunnen vormen van de leefsituatie waarin een aantal mensen 
zich bevindt (Swanborn, 2010a, 2010b), waardoor er meer begrip en erkenning 
komt voor de positie van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ern-
stige gedragsproblemen.

2.3 Drie voorzieningen

Drie zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provin-
cies Gelderland, Limburg en Friesland hebben deelgenomen aan het empirisch on-
derzoek. De voorkeur is uitgegaan naar deze instellingen, omdat zij verspreid liggen 
over Nederland en om de diversiteit van vormen van wonen. Alle drie instellingen 
bieden 24-uurszorg, die zowel decentraal als intramuraal is georganiseerd. Andere 
vormen van zorg, zoals ambulante begeleiding, zijn in dit onderzoek buiten be-
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schouwing gelaten, omdat mensen met ernstige beperkingen hier geen gebruik van 
maken. De drie locaties binnen dit onderzoek hebben allen een BOPZ-aanmerking2. 
Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking in beginsel mag worden toegepast. 

In elke instelling was een contactpersoon (een epidemioloog/senior-onderzoe-
ker, een onderzoekscoördinator en een orthopedagoog) aanwezig, die gedurende 
het gehele onderzoek als aanspreekpunt voor de onderzoeker fungeerden. Aan de 
contactpersonen is gevraagd om de volgende personen te selecteren: verwanten en 
begeleiders van:

1. twee personen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen die decentraal wonen

2. twee personen die intramuraal wonen 
3. twee personen die gereïnstitutionaliseerd zijn (terugkeer van samenleving 

naar instituut).

Dit gebeurde op basis van convenience sampling (de steekproef die beschikbaar en 
bereikbaar is en binnen de groep mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen valt). Na de selectie van verwanten en begeleiders van 
deze achttien personen (zes personen per instelling) zijn vervolgens drie managers per 
instelling benaderd door de contactpersonen. Op deze manier kon vanuit verschil-
lende perspectieven informatie worden verzameld met betrekking tot een goed leven.

2.4  Beschrijving van de onderzoeksgroep

Zoals gezegd zijn mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige ge-
dragsproblemen vanwege hun beperkte cognitieve en communicatieve vermogens 
niet of onvoldoende in staat om eenvoudige vragen te begrijpen en de meesten van 
hen kunnen zich niet uiten via spraak. Zij kunnen niet op directe wijze worden 
bevraagd (Fraser & Lefort, 2002; Lloyd et el., 2006). Daarnaast zijn de onder-
zoeksmethoden beperkt afgestemd op de mogelijkheden van mensen met ernstige 
beperkingen. Daarom is gekozen gebruik te maken van drie verschillende subgroe-
pen, die elk op hun eigen manier betrokken zijn bij de zorg van mensen met ern-
stige beperkingen (significante anderen als proxies3; Verdugo, Schalock, Keith & 
Stancliffe, 2005). 

De subgroepen bestaan uit verwanten, begeleiders en managers. Binnen deze 
groepen is er sprake van een bepaalde mate van variatie in demografische kenmer-
ken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, variatie voor wat betreft het aantal 
jaren werkervaring en variatie in relatie tot de geselecteerde personen. Tabel 1 geeft 
de demografische kenmerken weer van de respondenten. 

2  Vrijheidsbeperking mag alleen worden toegepast in instituten, afdelingen of locaties 
met een BOPZ-erkenning. Personen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen zijn in de regel met een artikel 60 BOPZ-indicatie opgenomen in een 
instituut of een locatie met een BOPZ-aanmerking. Dit houdt in dat een bewoner geen blijk 
geeft van bereidheid tot noch van verzet tegen opneming. 
3  Proxies geven antwoord voor personen voor wie ze spreken. 
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Tabel 1.  Demografische kenmerken van respondenten (n = 41)

Kenmerken Verwanten Begeleiders Managers

N = 16 N = 16 N = 9

Betrokken bij bewoner wonend op een instituut 8 7 3

Betrokken bij bewoner wonend in de samenleving 5 6 3

Betrokken bij bewoner gereïnstitutionaliseerd 3 3 3

Leeftijd

20–30 3

31–40 1 7

41–50 3 5 5

51–60 7 1 4

61–70 2

71–80 3

Man 3 7 7

Vrouw 13 9 2

Opleidingsniveau 

Lager beroepsonderwijs of lager 4

MBO of algemeen voortgezet 7 12

HBO of universitair 5 4 9

Werkervaring in jaren

0–10 6

11–20 5 1

21–30 4 7

31–40 1 1

Relatie van verwanten tot persoon met 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen

Moeder 9

Vader 2

Zus 3

Broer 1

Wettelijk vertegenwoordiger 1 
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Over de betrouwbaarheid van de inzet van belangrijke anderen wordt verschil-
lend gedacht. Schwarts en Rabinovitz (2003) benadrukken dat verwanten, als zij 
aanwezig zijn, de enige constante factor in het leven van mensen met een ernsti-
ge verstandelijke beperking zijn. Zij bevelen aan verwanten te benaderen als de 
meest gewenste persoon als mensen zelf niet kunnen deelnemen aan interviews. 
Ook Schuurman en Hoekman (2004) stellen dat er situaties zijn waarin de ernst 
van de beperking grenzen stelt aan het bevragen van de persoon zelf en het werken 
met proxies de enige manier is. Verdugo et al. (2005) zeggen hierover dat verwan-
ten hun familielid niet kunnen vervangen, maar zij kunnen wel worden gezien als 
valide vertegenwoordiging voor hun visie. 

Andere onderzoekers (De Baaij, Hoekman, Volman & Zaad, 2006; Cummins, 
2002) waarschuwen tegen de benadering van verwanten of begeleiders als proxies, 
omdat de standpunten, en daarmee de uitkomsten, van verwanten of begeleiders 
kunnen verschillen van die van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen 
met een verstandelijke beperking hebben een eigen perspectief. Stancliffe (2000) be-
vestigt deze gedachte en stelt dat belangrijke anderen als aanvulling kunnen dienen 
en niet ter vervanging van het perspectief van de gehandicapte persoon zelf. 

McVilly, Buron-Smith en Davidson (2000) hebben daarentegen wel een grote 
mate van overeenstemming gevonden tussen de antwoorden met betrekking op 
kwaliteit van leven, die mensen met een verstandelijke beperking zelf geven en die 
van proxies, in dit geval ouders en professionals. Perry en Felce (2002, 2005) tonen 
in hun onderzoek aan dat de mate van overeenstemming tussen personen zelf en 
proxies groter is als het gaat om objectieve indicatoren en minder groot bij subjec-
tieve indicatoren van kwaliteit van leven. Overeenstemming is eveneens groter als 
er op groepsniveau wordt gekeken en minder op individueel niveau, zo stellen Eiser 
en Morse (2001). Fraser en Lefort (2002) zijn eveneens van mening dat informatie 
van belangrijke anderen uit de omgeving van de bewoner vervangend kan zijn. 
De opvatting van verwanten en professionals is zeer waardevol en onvermijdelijk, 
maar er dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze kan verschillen 
van de mening van de persoon met ernstige beperkingen. 

In deze studie zijn verwanten, begeleiders en managers geïnterviewd als ‘next 
best’ optie en zijn documenten en observaties van derden gebruikt. In de interviews 
is gevraagd naar hun ervaring en hun opvatting over een goed leven en niet naar 
wat zij denken dat hun verwante of bewoner zal vinden. Zij hebben niet gesproken 
voor hun verwante of bewoner. Het blijft een uitdaging een onderzoekstechniek te 
ontwikkelen en te gebruiken die is afgestemd op mensen met ernstige beperkingen 
en hun mogelijkheden.  

2.5 Methoden 

De data in dit onderzoek zijn verzameld via semigestructureerde interviews en do-
cumenten, observaties door derden en actieonderzoek aan de hand van een case 
study. Er is gekozen voor verschillende methoden om een zo reëel en gedetailleerd 



45

mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen en de activiteiten, de leefomstandig-
heden, de relaties, de benaderingswijzen en de interacties beter te begrijpen (Owen, 
Hubert & Hollins, 2008). 

2.5.1 Interviews

Semigestructureerde interviews zijn gehouden met verwanten (16), begeleiders (16) 
en managers (9), om de ervaringen en belevingen uit de praktijk te beschrijven 
(Lange, De Pronk & Smaling, 1999). Op deze manier kan vanuit verschillende 
perspectieven een   inventarisatie van hun opvattingen over en ervaringen met be-
trekking tot een goed leven, worden gemaakt. 

In totaal zijn 45 respondenten benaderd door de contactpersonen en geïnfor-
meerd over dit onderzoek. Een aantal verwanten heeft gevraagd om aanvullende 
mondelinge informatie, die zij vervolgens hebben ontvangen van begeleiders. Na 
het ontvangen van deze extra informatie, hebben zes personen afgezien van deelna-
me om diverse redenen (o.a. ’geen behoefte om deel te nemen’, ‘te vaak meegedaan 
aan onderzoek zonder resultaat’). Met de overige 39 respondenten is door de on-
derzoeker telefonisch een afspraak gemaakt voor het afnemen van het interview. Bij 
twee van deze interviews zijn twee respondenten (te weten beide ouders) aanwezig 
(41 respondenten). 

Voor het afnemen van interviews is gebruik gemaakt van een topic-list, waar de 
onderwerpen met betrekking tot het thema ‘burgerschap’, van tevoren zijn vastge-
legd. De onderwerpen waren naast ‘deïnstitutionalisering’ en ‘zorg’ ook ‘vrijheids-
beperking’, omdat dit onderwerp veelvuldig voorkomt in de zorg voor mensen met 
ernstige beperkingen en de kwaliteit van leven raakt. Op deze wijze kon een be-
ter zicht worden verkregen op de leefomstandigheden, de leefpatronen, de vormen 
van zorg en ondersteuning en de mate van vrijheid van de bewoners. De topic-list 
heeft ook gediend als leidraad om de veelheid aan antwoorden te kaderen (Howitt, 
2011). 

De onderwerpen op de topic-list verschillen op een klein aantal punten van el-
kaar waardoor zij beter aansluiten bij het perspectief van de verschillende groepen 
van respondenten. Zo is bij de vragenlijst aan verwanten extra aandacht besteed 
aan hun betrokkenheid bij het nemen van beslissingen, bij managers is het beleid 
op zorg, vrijheid en deïnstitutionalisering iets meer aan de orde gekomen en bij 
begeleiders is meer de nadruk gelegd op de dagelijkse zorg, hun relatie met mensen 
met ernstige beperkingen en met verwanten. 

Door het stellen van een open beginvraag zijn alle onderwerpen aan bod geko-
men en door verdiepingsvragen te stellen, zijn de onderwerpen verder geëxploreerd 
met vragen als “Wat is uw afweging?” of “Wat betekent dit voor u?” Tevens is 
gevraagd naar voorbeelden. Doordat alle onderwerpen aan bod zijn gekomen, is 
gewaarborgd dat de antwoorden van de respondenten onderling vergelijkbaar zijn 
(Radnor, 2002). 
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Vooraf aan het interview is een korte introductie en toelichting gegeven en zijn 
bijzonderheden betreffende het onderzoek besproken: het doel van het onderzoek, 
de te bespreken onderwerpen, de duur, de anonimiteit en hoe de gegevens worden 
verwerkt (Segers, 1983). Tijdens het interview is door middel van samenvatten na-
gegaan of de interviewer de respondenten goed heeft begrepen. Alle interviews zijn 
door de onderzoeker afgenomen en hebben plaatsgevonden in de instelling of bij 
de respondenten thuis. Een interview heeft gemiddeld genomen een uur geduurd. 
Tijdens en na elk interview zijn veldnotities gemaakt door de onderzoeker. 

Met toestemming van de respondenten zijn de interviews op een taperecorder 
opgenomen en woordelijk getranscribeerd met gebruik van letters en cijfers om de 
anonimiteit te garanderen. Aan de respondenten is gevraagd of ze de transcriptie 
wilden ontvangen. 

Alle data zijn ingevoerd in het computerprogramma Kwalitan 5.0., dit is een 
programma specifiek ontwikkeld vanuit het perspectief van de gefundeerde-theo-
riebenadering (Wester & Peters, 2004). Het programma is gebruikt als hulpmiddel 
ter ondersteuning van de registratie van de gegevens en de analyse systematisch 
uit te voeren. Voor elke subgroep is een eigen document gemaakt om het mogelijk 
te maken om de ervaringen en opvattingen vanuit verschillende perspectieven te 
benaderen.

2.5.2 Actieonderzoek: De casus Anja    

Actieonderzoek aan de hand van een case study heeft plaatsgevonden in één van 
de drie deelnemende instellingen en de casus is geselecteerd door de onderzoeker. 
De data zijn verzameld op basis van een analyse van documenten, observaties door 
derden en twee diepte-interviews. Aan de coördinerend begeleider is gevraagd naar 
verslagen van teambesprekingen, deze zijn echter niet beschikbaar. 

De onderwerpen die gebruikt zijn bij de analyse van het dossier, inclusief ob-
servaties door derden, en diepte-interviews zijn eveneens gestoeld op burgerschap. 
Daarnaast is de voorgeschiedenis bestudeerd om het verhaal van Anja te kunnen 
reconstrueren. De reconstructie is gebaseerd op de vaststelling van de verhaallijn 
van Anja. Het proces is beschreven als een veranderingsproces, een proces dat in 
een aantal fasen is te onderscheiden. 

Tijdens het onderzoeksproces en het veranderingsproces is er een voortdurende 
wisselwerking geweest tussen de vraagstelling, de dataverzameling en de analyse 
om de ontwikkeling in het denk- en onderzoeksproces helder te houden. 

Documenten

Bij de dataverzameling is gebruik gemaakt van documenten. Documenten zijn, al-
dus Silverman (2002), instrumenten met een communicatieve functie die verwijzen 
naar betekenissen. Ze geven uitdrukking aan wat mensen schrijven. In dit onder-
zoek probeert de onderzoeker de betekenis te achterhalen van degene die het mate-
riaal heeft geproduceerd. 
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De documenten, waaronder het dossier van Anja, werden gebruikt ten behoeve van 
het onderzoek en als aanvullende informatie voor de onderzoeker. Zij zijn vooraf-
gaand aan de interviews bestudeerd waardoor de context van de casus werd ver-
helderd. 

Observaties door derden

Er is een aantal observaties en interventies uitgevoerd door derden, te weten een 
muziektherapeut en een creatief therapeut. De observaties maakten standaard deel 
uit van de werkwijze van deze therapeuten en zijn niet ten behoeve van het onder-
zoek gedaan. Ze zijn gericht op het beschrijven van de persoon, de fysieke omge-
ving, de medebewoners, de werkwijze van begeleiders, de interactie tussen Anja en 
haar therapeuten en haar begeleiders tijdens het doen van een aantal activiteiten: 
eten, knippen, kleuren, muziek maken en zingen. De waarnemingen, de interventies 
en de ervaringen zijn vervolgens gedocumenteerd en vastgelegd in het dossier van 
Anja (full field notes). 

Diepte-interviews

Om inzicht in de leefstijl en de vormen van zorg en ondersteuning te verkrijgen 
vanuit de dagelijkse praktijk, zijn twee diepte-interviews gehouden met twee bege-
leiders die direct betrokken zijn bij de zorg van Anja. 

Er is gebruik gemaakt van een topic-list, bestaande uit onderwerpen gerelateerd 
aan de uitgangspunten van burgerschap (Van Gennep, 2009; Sevenhuijsen, 1996). 
De topic-list is voorgelegd aan een senior-onderzoeker (zij is als hoogleraar verbon-
den aan de Vrije Universiteit van Amsterdam) en vervolgens op een aantal punten 
aangepast. De te bespreken onderwerpen zijn gebaseerd op de leefomstandigheden, 
de zorg en ondersteuning, de leefpatronen en de mate van zelfbepaling. De volgorde 
van de gesprekspunten lag van tevoren niet vast, maar is tot stand gekomen door 
het stellen van een open beginvraag. 

De interviews zijn op de woongroep gehouden en hebben gemiddeld genomen 
anderhalf uur geduurd. Ze zijn afgenomen door de onderzoeker. Tijdens het inter-
view is door middel van samenvatten nagegaan of de interviewer de respondenten 
goed heeft begrepen. Met toestemming van de respondenten zijn de interviews met 
behulp van een taperecorder opgenomen en woordelijk getranscribeerd. Persoonlij-
ke gegevens zijn met behulp van letters en cijfers geanonimiseerd. De transcripties 
zijn vervolgens voorgelegd aan de respondenten met de mogelijkheid tot het maken 
van op- en aanmerkingen om ervoor te zorgen dat de resultaten niet zijn gebaseerd 
op de verwachtingen van de onderzoeker (member check). Tijdens en na elk inter-
view zijn veldnotities gemaakt door de onderzoeker. 

De zus van Anja, tevens curator, is door de manager benaderd en gevraagd 
deel te nemen aan een interview. Het interview heeft niet plaatsgevonden, de reden 
hiervoor is bij de onderzoeker niet bekend.
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2.6 Analyse van de resultaten 

Data-analyses zijn uitgevoerd op basis van de principes van de ‘Grounded Theo-
ry’ (Strauss & Corbin, 1998) en uitgevoerd voor de drie subgroepen afzonderlijk 
(verwanten, begeleiders en managers) om te zien of en waar de drie subgroepen 
gelijkenissen of verschillen ten opzichte van elkaar vertonen. Deze analyse kent een 
gefaseerde opzet. In elke fase wordt het cyclisch proces van kwalitatieve analyse 
doorlopen: verzamelen-analyse-reflectie. De resultaten van de analyse zijn steeds 
opnieuw vergeleken met de data en daardoor steeds verder verfijnd. 
    
De transcripties van de interviews, de documenten, de observaties en memo’s zijn 
gecodeerd via open, axiale en selectieve coderingsfasen. Tijdens de open coderings-
fase zijn interviews opgedeeld in segmenten en voorzien van een code die uitdrukt 
wat de inhoud is van het segment. Er is getracht de codes zo dicht mogelijk bij de 
originele data te houden. Deze codes zijn geïntegreerd in categorieën op basis van 
constante vergelijking van overeenkomsten en verschillen in de data. 

Er is een schema, een codeboom met categorieën, aangelegd. Dit schema is een 
grafische voorstelling die de basis vormt voor axiale codering. Voorts zijn nieuwe 
interviews gecodeerd met behulp van de categorieën uit het schema. De categorieën 
zijn vervolgens beschreven en zijn gereduceerd tot een aantal hoofdcategorieën met 
subcategorieën. Het verzadigingspunt van de categorieën in de open en axiale code-
ringsfase is bereikt na de analyse van drie tot vijf interviews per subgroep in beide 
fasen van de codering. Na verzadiging heeft verder interviewen, aldus Mortelmans 
(2013, p. 27), weinig zin, omdat de onderzoeker geen nieuwe informatie zal vinden. 

In de selectieve coderingfase zijn de hoofdcategorieën door middel van verbin-
dingen tot stand gekomen en zijn er thema’s rond een kerncategorie gegroepeerd. 
Een aantal nieuwe interviews is geanalyseerd om de relaties tussen de categorieën 
op juistheid te toetsen en verder te onderbouwen. De kerncategorie of het centrale 
concept blijkt centraal te staan in de verhalen van de respondenten. Verzadiging 
is bereikt na de analyse van vier interviews binnen de subgroep verwanten, na vijf 
interviews met begeleiders en na twee interviews met de subgroep managers. Het 
centrale concept beantwoordt de vraag waar het om draait in het onderzoek. 

De memo’s die in de loop van het onderzoek over de analyse zijn geschreven, 
zijn grondig bestudeerd. De twee resterende interviews en de memo’s zijn gebruikt 
om de kerncategorie en het kader te valideren en om de concepten op te bouwen 
en te verfijnen. 

Uiteindelijk zijn de codes ondergebracht in een pijlenschema waarbij de pijlen 
de relaties tussen de concepten weergeven (hoofdstuk 4). 

De uitkomsten van de analyses van de interviews vormen de basis om een re-
presentatieve casus nader te onderzoeken. Er zijn nieuwe interviews afgenomen 
bij twee begeleiders, die direct betrokken zijn bij de casus. Daarnaast is documen-
tenanalyse gebruikt voor het verhalend beschrijven van de casus. De documenten 
waren niet digitaal voorhanden en zijn schriftelijk aangeleverd, waardoor deze data 
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handmatig zijn geanalyseerd. Met behulp van actieonderzoek wordt verduidelijkt 
wat de bevindingen betekenen voor de praktijk. 

Bij de analyse van de data en het formuleren van de uitkomsten en de conclusies 
is getracht zo dicht mogelijk bij de data aan te sluiten door o.a. gebruik te maken 
van citaten uit de interviews en citaten vanuit de capability approach. De probleem-
stelling, vraagstelling en de onderzoeksvragen zijn gaandeweg het onderzoek aan-
gepast en steeds beter en concreter geformuleerd op basis van wat de onderzoeker 
heeft gevonden in de analyses. 

2.7 Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid

Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid zijn kwaliteitselementen die 
binnen kwalitatief onderzoek een bijzondere betekenis hebben (Mortelmans, 2013). 
Kwalitatief onderzoek stelt zich niet ten doel de resultaten te generaliseren, maar 
richt zich op het nauwkeurig beschrijven en verklaren van wat de onderzoeker in 
de data aantreft. In dit kader wordt binnen kwalitatief onderzoek gesproken over 
validiteit of geloofwaardigheid: de toegepaste procedure en de generaliseerbaarheid 
van onderzoeksresultaten naar andere personen, situaties en tijdstippen dan van het 
onderzoek (Maso & Smaling, 1998, p.73). 

Betrouwbaarheid gaat over herhaalbaarheid: geeft de onderzoeksmethode ge-
lijke resultaten als zij wordt toegepast door anderen. Dit is een moeilijk punt, om-
dat situaties veranderlijk zijn en een onderzoek dat plaatsvindt binnen een bepaalde 
context op zich uniek is. Een adequate beschrijving van het onderzoeksproces en 
van de rol van de onderzoeker kunnen, aldus Mortelmans (2013), worden gezien 
als alternatief om herhaalbaarheid mogelijk te maken. Hij stelt: “Hoe uitgebreider 
hierover wordt geschreven hoe groter de inzichten in wat er heeft plaatsgevonden 
tijdens het onderzoek, hoe groter de geloofwaardigheid” (p.480).

De methodologische verantwoording betreft zowel de onderzoeksresultaten en 
de handelwijze als ook de houding en de mentale activiteiten van de onderzoeker. 
Om de betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid te waarborgen en te 
verhogen is een aantal maatregelen genomen. 

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is verhoogd door een nauwkeurige omschrijving te gegeven 
van de respondenten, de context en de gebruikte methoden en begrippen. Daar-
naast zijn twee senior- onderzoekers (één onderzoeker is als hoogleraar verbonden 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, de andere onderzoeker is als senior-on-
derzoeker verbonden aan de Universiteit van Maastricht) betrokken tijdens het 
gehele proces. In een later stadium is een derde senior- onderzoeker toegevoegd. 
De onderzoeker en de senior-onderzoekers hebben elkaar diverse malen ontmoet, 
waarbij nieuwe en verschillende invalshoeken met elkaar werden besproken en be-
discussieerd (peer-debriefing). Deze aanpak bevordert de kwaliteit en geldigheid 
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van de analyse en verruimt het blikveld van de onderzoeker. 
Tevens zijn alle stappen, keuzes, wijzigingen en argumenten tijdens het onderzoeks-
proces beschreven en vastgelegd in een logboek en besproken met de senior- onder-
zoekers om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen (De Lange, Schu-
man & Montesano Montessori, 2010). 

Voorts zijn veldnotities gemaakt tijdens en na elk interview en zijn deze als 
memo’s ingevoerd in Kwalitan 5.0, om selectieve waarneming te voorkomen. Deze 
memo’s hebben tevens gediend als geheugensteun, als instructie voor de onderzoe-
ker en als verhoger van de betrouwbaarheid van het onderzoek. De onderzoeker 
heeft een cursus Kwalitan gevolgd om zich te bekwamen in het werken met het 
programma. 

Validiteit  

Om de validiteit te verhogen, is het onderzoek uitgevoerd in drie zorginstellingen 
voor mensen met een verstandelijke beperking verspreid over Nederland en zijn 
verschillende subgroepen benaderd, allen direct betrokken in de zorg. Daarnaast 
zijn meerdere methoden gebruikt in het onderzoek: interviews, documenten, case 
study (data triangulatie). Burgerschap is bestudeerd vanuit verschillende invalshoe-
ken: de theorie van Nussbaum, de burgerschapsvisie en de zorg-ethische benade-
ring (theoretische triangulatie). 

Afgezien van de onderzoeker, die de respondenten heeft geïnterviewd, zijn de 
senior- onderzoekers betrokken bij het gehele coderingsproces om de kwaliteit en 
geldigheid van de analyse te verhogen. In elke fase hebben de senior-onderzoekers 
een aantal interviews, onafhankelijk van elkaar, geanalyseerd en gecodeerd, apart 
van de onderzoeker (onderzoeker triangulatie). De toegekende coderingen kwamen 
voldoende overeen. Volgens Denzin en Lincoln (2003) kan triangulatie worden ge-
zien als alternatief om validiteit te waarborgen. Triangulatie verhoogt de geloof-
waardigheid van de resultaten.

In het actieonderzoek gaat het om één representatief geval: de casus is een goe-
de afspiegeling van de beschreven groep mensen in dit onderzoek (triangulatie en 
theoretical sampling). Het verhaal verschaft inzicht in de sociale processen en de 
interacties uit de praktijk (Yin, 2003). De subjectieve belevingskant van het sociale 
proces krijgt in dit onderzoek de nadruk.

Het werken met documenten, geschreven door derden, heeft als nadeel dat er 
interpretatie plaatsvindt. De context waarin gebeurtenissen of situaties plaats heb-
ben gevonden, ontbreekt. Dat kan leiden tot onjuiste interpretaties. In deze casus is 
de context bekend bij de onderzoeker, waardoor het risico op verkeerde interpre-
taties wordt verkleind. Het voordeel is dat de onderzoeker gebruik kan maken van 
wat er al is. 

De subjectiviteit van de onderzoeker wordt in dit onderzoek als kracht gezien 
en wordt uitgebreid beschreven in paragraaf 8 van dit hoofdstuk. Openheid, emp-
hatisch vermogen en betrokkenheid zijn belangrijke competenties om rijke data te 
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kunnen verzamelen, maar dienen tevens te worden aangevuld met reflectiviteit en 
sensitiviteit voor de eigen onderzoekersbias. 

Reflectiviteit en het onderkennen van de eigen bias zijn bevorderd door peer-de-
briefing om het gevaar van ‘going native’ te ondervangen (Malterud, 2001). De 
bevindingen van de reflecties zijn in memo’s vastgelegd. Daarnaast heeft de onder-
zoeker een aantal dialogische relaties nagestreefd met andere betrokkenen: begelei-
ders, manager, arts. In deze dialogen werd gesproken over onder andere handelings-
aangelegenheden, alternatieven voor vrijheidsbeperkingen, verschillende waarden 
en opvattingen. 

Generaliseerbaarheid

Gezien de beperkte omvang van de onderzoeksgroep en één actieonderzoek geba-
seerd op één casusbeschrijving, kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan 
met betrekking tot alle mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernsti-
ge gedragsproblemen. Echter, door voldoende ‘thick description’ (gedetailleerde be-
schrijving) van de resultaten van deze studie zijn ze zeer waarschijnlijk overdraag-
baar (transferability) en relevant voor veel mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen (Mortelmans, 2013). 

Maso en Smaling (1998, p.38) zijn van mening dat naast de methodologische on-
derbouwing van het onderzoek er een aantal andere waarden zijn die de overdraag-
baarheid kunnen beïnvloeden, te weten: participatieve waarde, benuttingswaarde 
en implementatiewaarde van het onderzoek. 

De participatieve waarde is verhoogd, doordat er verschillende subgroepen die 
een rol hebben gespeeld bij het verbeteren van de zorgpraktijk zijn betrokken bij 
het onderzoek. In dit onderzoek is het perspectief van verwanten, begeleiders en 
managers meegenomen. Alle subgroepen zijn op gelijkwaardige wijze betrokken 
bij het onderzoek. In het actieonderzoek kunnen begeleiders worden gezien als een 
soort van mede-onderzoeker, ieders ervaring en opvatting telt mee en leidt tot meer 
empowerment en participatie.

De benuttingswaarde gaat over de bruikbaarheid van de resultaten uit het 
onderzoek voor de zorg voor mensen met ernstige beperkingen. In deze studie is 
getracht zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het taalgebruik van potentiële ‘benut-
ters’: verwanten, hulpverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers, beleidmakers. Ook 
is gebruik gemaakt van het verhaal over Anja, zijn interviewcitaten toegevoegd en 
zijn praktijkvoorbeelden beschreven om de herkenbaarheid van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te vergroten, zodat 
recht wordt gedaan aan hun uniekheid en hun context. 

De implementatiewaarde heeft betrekking op het daadwerkelijk implementeren 
van de onderzoeksresultaten. De resultaten uit het kwalitatieve onderzoek zijn toe-
gepast in het concretiseren van de bestaande capabilities van mensen met ernstige 
beperkingen. Op deze wijze wordt de lijst met capabilities eveneens overdraagbaar 
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naar de praktijk van zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen.  

Het is de taak van de onderzoeker om de studie dusdanig te beschrijven dat de 
lezer kan beoordelen of de resultaten van nut kunnen zijn. Het is echter uiteindelijk 
aan de lezer om de overdraagbaarheid te beoordelen. 

In dit onderzoek is gestreefd naar een zo heterogeen mogelijke groep om van-
uit verschillende invalshoeken de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een aantal 
invalshoeken vanuit de onderzoeksgroep is niet vertegenwoordigd zoals die van 
vaktherapeuten, artsen en buurtbewoners. 

2.8 Rol van de onderzoeker

Binnen kwalitatief onderzoek is de betrokkenheid van de onderzoeker van essen-
tieel belang om de complexe werkelijkheid juist weer te kunnen geven (Maso & 
Smaling, 1998). In dit onderzoek is de onderzoeker een ‘insider’, namelijk als be-
handelaar, en maakt deel uit van de zorgpraktijk: de leefwereld, de cultuur en de 
werkwijze van de begeleiders. 

In het actieonderzoek is de onderzoeker de orthopedagoog, die verbonden is 
aan de woongroep waar Anja verblijft. Zij stapt in het verhaal van Anja en is de-
gene die handelt en tegelijkertijd de rol van sociale veranderaar op zich neemt 
(Baarda, 2009; Kemmis, 2010; De Lange et al., 2010; Ponte, 2006). Door het in-
troduceren en implementeren van een benadering die zich richt op het leven van 
alledag, probeert de onderzoeker een cultuur, een sociale structuur, een vorm van 
samenleven te veranderen. 

De betrokkenheid van de onderzoeker kent in dit onderzoek juist een positieve 
kant en kan gezien worden als een voordeel. Door het gegeven dat zij bekend is 
met de visie, de organisatie, de woongroep, de dagbesteding, de voorzieningen en 
de werkroutines kon zij zich in de positie van de ander verplaatsen (role taking) en 
dit maakte haar alert om zaken en situaties niet zomaar voor kennisgeving aan te 
nemen waardoor zij meer kon doorvragen. 

Een dubbelrol kan ook leiden tot selectieve waarneming en keuzes en daarmee 
de uitkomsten vertekenen. Maxwell (2005) stelt dat het in dit soort situaties van 
belang is dat de onderzoeker zich bewust is van de wijze waarop haar betrokken-
heid en relatie van invloed kan zijn op de resultaten, en hier kritisch op reflecteert. 

In dit onderzoek heeft reflectie gestalte gekregen door de mate van betrokken-
heid en het afstand kunnen nemen van de eigen vooroordelen, uitgebreid aan bod 
te laten komen tijdens besprekingen met de senior-onderzoekers. Bovendien zijn de 
bevindingen en inzichten van de uitkomsten van de empirie naast elkaar gelegd om 
er vervolgens met de senior- onderzoekers op te reflecteren. Op deze wijze behoudt 
de onderzoeker een open mind, alhoewel DeWalt en DeWalt (2011, p.93) stellen 
dat: “All researchers and research are biased”.
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2.9 Ethische aspecten

Voor de start van de studie is goedkeuring van de Medisch Ethische Commissie 
azM/UM4 verkregen. Tevens is toestemming verkregen voor het uitvoeren van het 
onderzoek en de publicatie vanuit de Raad van Bestuur en het Management van de 
drie instellingen.

In het onderzoek betreffende de casusbeschrijving is de onderzochte persoon, 
gezien de ernst van haar verstandelijke beperking, niet in staat toestemming te ver-
lenen voor deelname aan het onderzoek. Toestemming is verkregen van de zus van 
Anja, zij is wettelijk vertegenwoordiger, en van het management van de instelling 
waar Anja verblijft. 

4  azM/UM: academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht. 



Theoretisch kader:
De Capability Approach
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3.1  Inleiding

Martha Nussbaum (1947) is één van de belangrijkste filosofen van deze tijd. Ze 
studeerde rechten, ethiek, theologie, klassieke talen en filosofie en zij doceerde fi-
losofie en klassieke talen aan de universiteit Harvard (tot 1983). In 1984 werd ze 
benoemd tot hoogleraar filosofie, klassieke talen en literatuurwetenschap aan de 
Universiteit in Boston. Vanaf 1995 tot heden is zij hoogleraar recht en ethiek aan 
de Universiteit van Chicago. 

In het werk van Nussbaum kunnen twee perioden worden onderscheiden. In 
de eerste periode ligt de nadruk op thema’s als ‘emoties’, ‘goed leven’, ‘morele oor-
deelsvorming’, ‘klassieke literatuur’ en ‘de rol van filosofie’. In de tweede periode 
ligt de nadruk op ‘politiek’, ‘economische ontwikkeling en ethiek’ en staan ‘burger-
schap’, ‘de rol van de samenleving’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ centraal. 

Samen met de ontwikkelingseconoom en filosoof Amartya Sen (2004) is zij 
de oprichter van Human Development and Capability Association (HDCA). Bij 
deze organisatie zijn leden uit tachtig landen aangesloten. De organisatie pleit voor 
gelijkwaardigheid en zelfrespect in de hele wereld, op basis van capabilities. Zij 
bevordert onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, waarbij armoede of welzijn 
niet worden bepaald door de hoogte van het Bruto Nationaal Product en econo-
mische groei, maar waarbij capabilities als uitkomstmaat worden genomen. Sinds 
1990 wordt de capability approach gebruikt door het United Nations Develop-
ment Program om kwaliteit van leven te meten. 

In dit hoofdstuk wordt na de inleiding eerst een kort overzicht gegeven van de 
belangrijkste werken van Nussbaum (paragraaf 3.2). Vervolgens worden de the-
oretische achtergronden van de capability approach uiteengezet in paragraaf 3.3. 
Daarna worden in paragraaf 3.4 de capabilities besproken. In paragraaf 3.5 wordt 
aandacht geschonken aan de externe capabilities. In paragraaf 3.6 wordt ingegaan 
op de capability approach en mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen. Voorts wordt in paragraaf 3.7 ter illustratie het verhaal 
van Anja weergegeven. Ten slotte wordt in de samenvatting, in paragraaf 3.8, aan-

gegeven hoe de capability approach zal fungeren als leidraad voor dit onderzoek. 

3.2  Kort overzicht van het werk van Martha Nussbaum 

Met haar boek Fragility of Goodness (1986) krijgt Nussbaum bekendheid in Ne-
derland. In dit boek beschrijft ze het tragische karakter van het menselijk leven, 
de rol van emoties en de morele oordeelsvorming. Deze thema’s worden verder 
uitgediept in de volgende werken zoals Love’s knowledge: Essay on philosophy and 
literature (1990), waarin ze nader in gaat op de aristotelische ideeën over morele 
oordeelsvorming, Poetic Justice: The literary imagination and the public life (1995), 
waarin ze literatuur, emoties en recht samenbrengt en Upheavals of Thought: The 
Intelligence of Emotions (2001), dat geheel is gewijd aan de rol van emoties. Dat 
filosofie dicht bij de alledaagse ervaring moet staan, beschrijft ze in The Therapy of 
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Desire (1994). In dit boek onderzoekt ze levensvragen op basis van literaire teksten 
en beschrijft ze hoe die vandaaruit kunnen worden beantwoord. 

In de loop der jaren krijgt haar werk een politieke dimensie, met toenemende 
nadruk op sociale rechtvaardigheid. Dit is goed te zien in het boek Sex and So-
cial Justice (1999), waarin ze haar ervaringen met ontwikkelingsprojecten voor 
vrouwen in India beschrijft. In Women and Human Development (2000) beschrijft 
ze de strijd die vrouwen voeren voor hun rechten. Sociale rechtvaardigheid staat 
eveneens centraal in haar recentere werk Frontiers of Justice (2006). In dit boek 
pleit ze voor een waardig bestaan voor iedere burger, inclusief mensen met een 
(ernstige) beperking. Zij beschouwt onderwijs, gezondheidszorg, politieke rechten 
en eigendomsrechten als belangrijke voorwaarden voor het bereiken van een goed 
en waardig leven. Het thema ‘onderwijs’ stelt ze uitgebreid aan de orde in haar boe-
ken Cultivating Humanity (1997) en Not For Profit: Why Democracy Needs the 
Humanities (2010). De rechten van religieuze minderheden staan centraal in haar 
boek The New Religious Intolerance (2012). 

In Creating Capabilities: The Human Development Approach (2011) beschrijft 
ze een alternatieve benadering van de menselijke ontwikkeling waarin waardigheid 
en zelfrespect als twee van de elementaire, menselijke behoeften worden beschre-
ven. In haar boek Political Emotions (2013) betoogt ze dat liefde een rechtvaardige 
samenleving dichterbij kan brengen.  

Rode draad in haar werk is de vraag naar het ‘goede leven’. Ze beoogt een 
antwoord te vinden op fundamentele vragen, zoals: “Hoe te leven?”, “Wat houdt 
een menswaardig leven in?”, “Wat kan een mens zijn en doen?” of “Welke moge-
lijkheden heeft deze persoon om tot floreren te komen?”, zowel in het publieke als 
in het private domein. 

3.3  Theoretische achtergronden 

De capability approach, is een theorie over het goede leven waarin de noties recht-
vaardigheid, menselijke waardigheid en levenskwaliteit centraal staan. Deze bena-
dering richt zich enerzijds op het expliciteren van menselijke behoeften en ander-
zijds op het formuleren van voorwaarden voor maatschappelijke rechtvaardigheid. 
De capability approach richt zich in het bijzonder op de levenskwaliteit en de posi-
tie van traditioneel buitengesloten of gemarginaliseerde groepen (o.a. mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking, vrouwen en armen) en legt de nadruk op 
de diversiteit van individuele doelen die mensen nastreven binnen een inclusieve 
samenleving. 

Soms is het nodig om personen als een groep te omschrijven om vormen van 
groepsgebaseerde machteloosheid te duiden ook al is het doel van de capability ap-
proach altijd de volledige mondigheid van elk individu. “Zo nu en dan is groepsge-
baseerd beleid wellicht een effectief instrument voor het scheppen van individuele 
capabilities, maar dat is dan ook de enige wijze waarop dergelijke benaderingen te 
rechtvaardigen vallen” (Nussbaum, 2012, p.60).
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‘Kwaliteit van leven’ betekent dat mensen tot bloei kunnen komen, kunnen floreren 
in de samenleving. Dit is volgens Nussbaum (2006) ook van toepassing op mensen 
met een verstandelijke beperking: “Een rechtvaardige samenleving zal mensen met 
een mentale of fysieke beperking niet stigmatiseren en in hun ontwikkeling bek-
notten, maar zal de nodige steun verlenen aan hun gezondheid, onderricht en hun 
volledige deelname aan het sociale leven” (p.95).

Deze visie is, volgens Nussbaum, verwoord in de mensenrechten. Ze kan filo-
sofisch worden verdiept met behulp van de sociale filosofie en de filosofische an-
tropologie. De sociaal-filosofische grondslag van haar werk ontwikkelt Nussbaum 
in discussie met Rawls. Haar filosofisch-antropologische benadering baseert zij op 
Aristoteles. Zowel ten aanzien van Rawls als ten aanzien van Aristoteles is Nuss-
baum ook kritisch. Hieronder wordt eerst ingegaan op Nussbaums benadering van 
mensenrechten en vervolgens op haar discussie met Rawls en Aristoteles.
 
3.3.1  Mensenrechten

Nussbaum benadrukt het belang van de rechten van mensen met een verstandelijke 
beperking, in lijn met de basisrechten of de grondrechten die zijn opgenomen in 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 is uitgevaar-
digd door de Verenigde Naties. Deze verklaring heeft grote betekenis als morele en 
juridische standaard. In aanvulling hierop is in 2006 het United Nations verdrag 
betreffende de rechten van mensen met beperkingen ondertekend door inmiddels 
154 lidstaten en door 125 landen geratificeerd. Dit verdrag is overigens nog niet 
geratificeerd door Nederland1. 

Het verdrag kent een universeel waardekader, dat richting geeft aan het beleid en 
de organisatie van landen. Het waardekader omvat fundamentele rechten zoals men-
selijke waardigheid, gelijkheid, autonomie, ontplooiing, non-discriminatie, respect 
voor diversiteit, gelijke kansen, toegankelijkheid van voorzieningen. Dit betekent dat 
de inrichting van de samenleving dient te worden afgestemd op de behoeften van alle 
burgers. Diverse vormen van ondersteuning kunnen het mogelijk maken mensen met 
een verstandelijke beperking deel te laten nemen aan de samenleving, als gelijken. 
Echter, zolang het verdrag in Nederland niet is bekrachtigd, kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking en/of hun verwanten zich hier niet op beroepen. 

Een inclusieve visie op mensen met een beperking wordt wereldwijd breed ge-
dragen. Toch worden de rechten van de mens, volgens Nussbaum, onvoldoende 
gerealiseerd bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Zij leven gro-
tendeels gesepareerd van het gewone leven in instituten en de zorg is onvoldoende. 

1  De Coalitie voor Inclusie heeft op 29 maart 2011 een landelijke manifestatie gehouden 
om de ratificatie af te dwingen. De Coalitie is een samenwerkingsverband van diverse organi-
saties voor mensen met een beperking die een inclusieve samenleving nastreven. In november 
2012 is dit verdrag opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. De regering 
heeft in het regeerakkoord aangegeven voor 1 juli 2015 het verdrag te zullen ratificeren. Zie 
de website: http://www.coalitievoorinclusie.nl/vnverdrag.html 
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Rechtvaardigheid vereist, aldus Nussbaum, dat de voorwaarden voor een goed le-
ven voor iedere burger worden gerealiseerd. Burgers hebben recht op een eigen le-
vensovertuiging en een eigen leefstijl. Voorts hebben ze recht op het verwezenlijken 
van hun mogelijkheden. Dit houdt in dat overheden en beleidsmakers voorwaarden 
dienen te scheppen om de levenskwaliteit of het welzijn te maximaliseren en de 
samenleving te humaniseren. 

Of het overheidsbeleid daadwerkelijk een bijdrage levert aan de levenskwaliteit 
van burgers in een land, kan het beste worden afgemeten aan de meest kwetsbare 
mensen in de samenleving, waaronder mensen met ernstige beperkingen. Als de 
zorg voor mensen met ernstige beperkingen goed en humaan is, zegt dit veel over 
hoe we de samenleving inrichten en hoe we met elkaar samenleven. 

3.3.2 Rawls opvatting van sociale rechtvaardigheid

Rawls heeft een invloedrijke theorie ontwikkeld over rechtvaardigheid. Hij gaat 
ervan uit dat ieder mens het recht heeft om vrij en autonoom het eigen leven naar 
eigen inzichten vorm te geven (1973). Hij vooronderstelt dat ieder individu in staat 
is om voor zichzelf uit te maken wat een goed leven inhoudt en dit ten uitvoer te 
brengen. De inrichting van de samenleving dient te worden gezien als een zakelijke 
overeenkomst (een sociaal contract) tussen gelijke individuen. De overeenkomst 
baseert zich op wederzijds voordeel2 tussen samenwerkende, rationele individuen 
die beschikken over redelijkheid (billijk zijn) en rationaliteit (het vermogen om een 
conceptie van het goede te vormen, deze te herzien en op rationele wijze na te leven) 
om rechtvaardig en juist te handelen. 

De nadruk op rechten, vrijheid van keuze, kansen en inkomen betekent volgens 
Rawls (1971) dat: “Ieder geacht wordt rechtvaardig te handelen en zijn deel bij te 
dragen aan het in stand houden van de rechtvaardige instituties” (p.8). Dit houdt 
onder andere in dat een individu niet mag worden gehinderd door anderen bij de 
invulling van de kwaliteit van zijn leven. Rawls wil niet dat de overheid bepaalt wat 
de juiste manier van leven is. Hij verzet zich tegen paternalisme. Overheidsingrijpen 
wordt door hem afgewezen (negatieve vrijheid); de overheid past een terughouden-
de rol. De verantwoordelijkheid ligt vooral bij het individu. 

De overheid heeft als taak die middelen ter beschikking te stellen, die een in-
dividu nodig heeft om een eigen invulling van het goede te kunnen maken. Deze 
middelen worden door Rawls omschreven als ‘social goods’ of ‘hulpbronnen’, waar 
mensen recht op hebben. Rechten zijn nodig om de basisbehoeften te garanderen 
en de ‘social goods’ eerlijk te verdelen. 

Rawls gaat ervan uit dat mensen gelijk, vrij en onafhankelijk zijn, niet verschil-
len in hun behoeften en allen dezelfde middelen nodig hebben om tot het goede te 
komen. 

2  Nussbaum (2006, p.27) beschrijft wederkerig voordeel: “[…] dat wil zeggen dat mensen 
door samen te leven iets krijgen wat ze op eigen kracht niet zouden kunnen krijgen”.
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Nussbaum (2006) onderschrijft de (liberale) uitgangspunten van Rawls, in het bij-
zonder wanneer het gaat om mensen met een beperking: 

De liberale kerndoelen lijken nog urgenter en belangrijker voor mensen 
met mentale stoornissen dan voor ‘normale’ mensen, omdat het hun 
individualiteit is, niet die van ‘normale’ mensen, die aanhoudend wordt 
geloochend. Het is hun vrijheid die altijd al is ingeperkt … doordat de 
samenleving er armoedige ideeën over de lasten en de lusten van maat-
schappelijke samenwerking op nahield. (p.192)  

Zij geeft evenwel een aantal redenen waarom de theorie van Rawls niet goed aan-
sluit bij mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. 

De eerste reden die Nussbaum noemt is dat Rawls rechtvaardigheid ziet als het 
resultaat van een – hypothetisch – sociaal contract. Een sociaal contract veronder-
stelt afspraken tussen ‘standaard burgers’3: burgers die beschikken over dezelfde 
cognitieve en fysieke vermogens en die gelijk zijn in macht waardoor er sprake is 
van een min of meer gelijke onderhandelingspositie van volledig samenwerkende 
leden van de samenleving. 

In de benadering van Rawls nemen ‘standaardburgers’ beslissingen over de in-
richting van de samenleving. Zij maken afspraken over een gelijke verdeling van 
middelen zonder dat ze – hypothetisch – weten tot welke klasse, ras en geslacht 
ze behoren en welke plaats zij na de gemaakte keuzes in die samenleving zullen 
innemen (de sluier der onwetendheid). Daardoor zouden zij bij de verdeling van 
middelen onpartijdig zijn. 

Door ‘de sluier der onwetendheid’ wordt het eigen voordeel, onder voorwaar-
den, ingeperkt. Voorwaarden zouden voor ieder individu redelijk zijn. Zo wordt bij 
de verdeling rekening gehouden met de kans dat als contractanten in een nadelige 
situatie terecht komen (bijv. door ziekte, ongeval of beperking) zij toch over die 
middelen kunnen beschikken om tot een zo goed mogelijk leven te komen. 

In de theorie van Rawls bevinden alle contractanten zich in eenzelfde positie. 
Hierdoor is er, volgens Nussbaum, geen aandacht en ruimte voor mensen met een 
(ernstige) verstandelijke beperking. Mensen met een (ernstige) verstandelijke beper-
king beschikken over te weinig rationaliteit en redelijkheid, hebben een beperkte 
opvatting over het goede leven, die voldoet aan de eisen die Rawls daaraan stelt 
en zijn te beperkt in staat om een contract te sluiten. Zij voldoen niet aan datgene 
wat essentieel is voor een individu als moral agent4, in termen van waardigheid, 
respect en wederzijdse overwegingen (Rawls, 1996). Zij tellen als (rechts)persoon 
niet mee en hiermee vallen zij, volgens Rawls, buiten het bestek van de principes 
van sociale rechtvaardigheid en buiten het ‘normale’ bereik van het sociale contract 
(Nussbaum, 2006, p.102). 

Volgens Nussbaum betekent dit dat mensen met een (ernstige) verstandelijke 

3  Van Houten, (2000) beschouwt een burger die zelfredzaam is, zijn eigen inkomen ver-
werft en sociale rechten opbouwt als standaardburger.
4  A person who is capable of acting with reference to right and wrong. 
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beperking onrecht wordt aangedaan, zij worden niet als gelijken behandeld. Dit is 
overigens niet alleen in de theorie van Rawls het geval, maar ook in de praktijk. 
Zo worden mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking niet gehoord bij de 
inrichting van de samenleving, de publieke ruimte of de werkomgeving, terwijl ze 
er wel deel van uit maken. Er wordt voor hen gekozen en niet met hen waardoor 
er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen, wensen en behoeften 
zoals hun behoeften aan specifieke voorzieningen, voorzieningen die zij nodig heb-
ben om te kunnen participeren in de samenleving. 

Een voor hen gekozen beleid biedt onvoldoende ondersteuning aan het bevor-
deren van een volwaardige positie van mensen met een (ernstige) verstandelijke be-
perking. Zij worden gemarginaliseerd. Nussbaum pleit voor een eerlijke behande-
ling van mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking waarin hun behoeften 
en hun anders-zijn worden erkend. 

Nussbaum heeft bezwaar tegen het uitgangspunt van Rawls dat rechtvaardig-
heid is gebaseerd op wederkerig voordeel. Mensen met een (ernstige) verstandelijke 
beperking zijn, volgens Rawls, niet in staat tot productieve economische activiteit 
en de kosten die zij maken zijn hoger dan de opbrengsten. Hiermee leveren ze an-
dere burgers en de samenleving geen economisch voordeel op. Door de nadruk te 
leggen op economische opbrengst worden mensen met een (ernstige) verstandelijke 
beperking bij Rawls, volgens Nussbaum, gedegradeerd tot tweederangsburgers. 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn, aldus Nussbaum, overigens vaak 
wel degelijk in staat tot productiviteit mits de omgeving en omstandigheden zijn 
aangepast en afgestemd op de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke 
beperking. Maar ook wanneer dit niet het geval is, zoals bij mensen met een ernsti-
ge verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, dienen zij mee te tellen 
als burger. Zij hebben recht op een menswaardige behandeling in een rechtvaardige 
samenleving. Zij dienen in staat te worden gesteld hun interne capabilities (poten-
ties) te ontwikkelen en tot uiting te brengen. Daarvoor zouden zij moeten beschik-
ken over externe capabilities (voorwaarden), die voor ieder individu, ook de zwak-
keren, noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren als burger en deel te kunnen 
nemen in de samenleving. Deze gedachte vraagt om een nieuwe visie op het begrip 
‘burger’, op maatschappelijke samenwerking en op zorgverlening als ‘social good’. 

Mensen met fysieke en mentale stoornissen en beperkingen zijn mensen, 
niets meer en niets minder, maar tot nu toe zijn ze niet als zodanig geïnte-
greerd in bestaande samenlevingen, dat wil zegen als burgers die op voet 
van gelijkheid verkeren met andere burgers. (Nussbaum, 2006, p.16) 

Rawls benadrukt dat het begrip ‘rechtvaardigheid’ binnen het contractdenken ver-
onderstelt dat iedereen beschikt over capabilities om een bijdrage te leveren aan de 
samenleving:

Ik ben er altijd van uitgegaan en zal er blijvend van uitgaan dat, terwijl 
burgers niet over gelijke capaciteiten beschikken, zij ten minste tot een 
minimum niveau, over morele, intellectuele en fysieke capaciteiten be-
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schikken die het mogelijk maken om volledig samenwerkende burgers van 
de samenleving te kunnen zijn. (1996, p.183)

Nussbaum gaat er daarentegen van uit dat het niet voor iedereen mogelijk is in 
gelijke mate bij te dragen. De door haar ontwikkelde capability approach houdt 
rekening met de specifieke positie van mensen met een (ernstige) verstandelijke 
beperking. Het doel van samenleven en samenwerken is, aldus Nussbaum, het be-
vorderen van waardigheid en kwaliteit van leven van iedere burger, gemeten aan de 
hand van capabilities in plaats van hulpbronnen en kosten. De capability approach 
richt zich niet op ieders bijdrage aan de totale kwaliteit van leven, maar op kansen 
en mogelijkheden van ieder persoon op zich. 

3.3.3  Aristoteles’ geluk

Aristoteles gaat ervan uit dat mensen sociale wezens zijn die van nature streven naar 
een gelukkig en deugdzaam leven met anderen, in een rechtvaardige samenleving. Een 
goed leven staat voor Aristoteles gelijk aan een gelukkig leven dat overeenkomt met 
het maken van de juiste keuzes en het verwezenlijken van mogelijkheden, in relatie 
tot en samen met anderen. Geluk wordt door Aristoteles gezien als een toestand van 
welzijn in termen van vriendschap en relaties, binnen een sociale context met anderen. 

Geluk kan worden bereikt door zich als mens zo volledig mogelijk te ontplooi-
en, in gewoonten en deugden5. Dat impliceert een levenshouding om het goede te 
doen en het beste van zichzelf te geven door te leren en te zorgen, door bijvoorbeeld 
de deugden eerlijkheid, zachtheid, wijsheid, rechtvaardigheid of behulpzaamheid te 
oefenen en te ontwikkelen. 

Het functioneren van mensen beperkt zich, volgens Nussbaum niet, zoals 
Aristoteles meent, tot één opvatting over het goede leven (2007, p.24). Het goede 
is persoonlijk van aard, sterk contextueel bepaald en steeds in ontwikkeling: wat 
voor de ene persoon goed en van waarde is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. 
De variatie in behoeften tussen mensen vraagt om verschillende en telkens andere 
hulpbronnen. Mensen die rolstoelafhankelijk zijn, hebben bijvoorbeeld behoefte 
aan gebouwen die toegankelijk zijn, mensen die ziek zijn hebben behoefte aan zorg, 
ouders met kinderen hebben behoefte aan kinderopvang, andere mensen vinden 
sport belangrijk of zijn bereid een behoefte op te geven om iets anders te bereiken. 
Volgens Nussbaum dient er ruimte te zijn voor diverse denkbeelden over het goede. 
Zij pleit voor diversiteit en pluralisme. 

Aristoteles benadrukt dat iedere persoon respect verdient. Tegelijkertijd sluit 
hij mensen uit, zoals vrouwen, slaven en boeren. Nussbaum is van mening dat alle 
mensen evenveel waard zijn ongeacht geslacht, klasse, religie, etniciteit of capaci-
teit. Vanuit haar visie zijn mensen met een beperking, op basis van hun mens-zijn, 
even veel waard als mensen zonder een beperking. 

5  In de visie van Aristoteles is een deugd een karaktereigenschap die een persoon in staat 
stelt om zijn taken optimaal te vervullen en het beste uit een persoon te halen. 
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In lijn met Aristoteles gaat Nussbaum uit van de gedachte dat mensen onderling 
afhankelijk zijn (2006). Mensen hebben elkaar nodig voor de realisering van een 
menswaardig leven. Sociabiliteit neemt daarom in haar visie een centrale plek in. Ze 
sluit daarmee aan bij het marxistisch idee van de mens als wezen met een veelheid 
aan menselijke behoeften. 

De menselijke sociabiliteit, die inhoudt dat een deel van een leven in 
menselijke waardigheid een gemeenschappelijk leven met anderen is, dat 
zodanig is ingericht dat die gelijkwaardigheid wordt gerespecteerd en de 
vele menselijke behoeften, die er op lijken te wijzen dat dit gemeenschap-
pelijke leven van ons allen iets dient op te leveren en onze behoeften dient 
te vervullen tot op het punt waarop de menselijke waardigheid niet wordt 
ondermijnd door honger, geweld of ongelijkwaardige behandeling. (2006, 
p.235) 

Volgens Nussbaum zijn sociabiliteit en gelijkwaardigheid van groot belang in de 
zorg voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Zij constateert ech-
ter dat het in de zorg hieraan schort, omdat de individualiteit van mensen met een 
(ernstige) verstandelijke beperking vaak wordt geschonden, hun vrijheid wordt in-
geperkt onder invloed van vooroordelen, ze beperkt of geen onderwijs ontvangen 
of een tekort hebben aan zorg en ondersteuning vanuit de samenleving. Hiermee 
wordt hun het recht op externe capabilities, die zij nodig hebben om zich te ont-
plooien, ontnomen (2006, p.192). 

Indien er sprake is van schending van de individualiteit dan is, aldus Nuss-
baum, overheidsingrijpen geoorloofd om de capabilities van ieder individu te kun-
nen verwezenlijken en te maximaliseren. Nussbaum gaat hierbij uit van ‘positieve 
vrijheid’: vrijheid om te handelen en te zijn in relatie tot anderen. Hiermee gaat ze 
verder dan de liberale nadruk op ‘negatieve vrijheid’, vrij van overheidsbemoeienis.

De maatschappelijke samenwerking tussen burgers zonder en burgers met een 
beperking is, aldus Nussbaum, een basis van fatsoenlijk samenleven met en voor 
anderen. Een samenleving, die zo is ingericht dat ieder individu de mogelijkheid en 
de kans wordt geboden zijn waardigheid te ontwikkelen, zijn interne capabilities 
(potenties) optimaal te ontplooien en een zo normaal mogelijk leven te leiden. 

3.4   De Capability Approach 

De capability approach is een uitkomst-georiënteerde theorie, die ervan uitgaat dat 
ieder mens in staat is te functioneren op verschillende vlakken. Respect voor men-
selijke waardigheid vereist dat ieder individu in staat wordt gesteld alle capabilities 
uit te oefenen en over sociale rechten te beschikken om zich te kunnen ontplooien 
(2000, 2006). “Een samenleving die de capabilities niet tot op een bepaald passend 
drempelniveau aan al haar burgers kan garanderen, schiet tekort en is geen volle-
dig rechtvaardige samenleving, hoe hoog het welvaartsniveau ervan ook mag zijn” 
(2006, p.75).
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tien capabilities die Nussbaum on-
derscheidt. Vervolgens wordt ingegaan op wat Nussbaum verstaat onder een ‘pas-
send drempelniveau’.

3.4.1  De tien capabilities

Nussbaum heeft een lijst opgesteld die bestaat uit tien capabilities, die volgens haar 
fundamenteel zijn voor een menswaardige ontwikkeling van ieder individu (2000, 
p.78, 2006, p.75). De tien capabilities kunnen, gezien het fundamentele karakter 
ervan, als één enkele verzameling van grondrechten worden bezien, waar mensen 
het over eens zijn. Nussbaum beschouwt de lijst als een variant op de mensenrech-
tenbenadering. 

Nussbaum beperkt zich tot tien capabilities, die als basis voor politieke prin-
cipes in iedere natie en samenleving zouden moeten gelden, voor alle burgers. De 
overheid dient een minimumniveau van deze tien capabilities te realiseren voor 
iedere burger, ondanks zijn beperkingen in mogelijkheden. De lijst van tien capa-
bilities maakt, volgens Nussbaum, duidelijk wat een goed leven inhoudt. In de lijst 
worden externe capabilities (voorwaarden) omschreven voor het bereiken van een 
goed, dat wil zeggen een lang, gezond, creatief en sociaal leven.

Volgens Nussbaum kan de lijst van capabilities verder worden gespecificeerd in 
overleg tussen burgers en overheid. De abstracte omschrijving van de capabilities 
biedt ruimte voor verdere specificering. De overheid heeft als taak om de publieke 
ruimte zodanig in te richten dat iedere persoon de effectieve mogelijkheid en de 
kans krijgt om zich te ontplooien, een goed en waardig leven te leiden en deel te 
nemen aan het sociale leven (2012, p.57). Nussbaum stelt dat waardigheid bestaat 
uit het garanderen van een minimumniveau van de tien capabilities. Indien hier niet 
aan wordt voldaan kan er niet worden gesproken over een rechtvaardige samenle-
ving (2003, p.40). 

De tien capabilities
1. Leven

De capability om een menselijk leven te leiden van een normale duur. Dit betekent het 
niet voortijdig te hoeven overlijden of de kwaliteit van leven zo te reduceren dat het 
niet de moeite waard is om geleefd te worden. 

2. Lichamelijke gezondheid 
De capability om een goede gezondheid te hebben en zich voort te planten. Het ver-
werven van goede voeding en huisvesting. 

3. Lichamelijke integriteit 
De capability om zich vrij van de ene plek naar de andere te kunnen bewegen. Gevrij-
waard te zijn van misbruik en geweld, inclusief seksueel geweld en huiselijk geweld. 
De capability tot seksuele voldoening, keuzevrijheid op het gebied van voortplanting, 
en controle over het eigen lichaam. 
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4. Zintuiglijke waarneming, verbeeldingskracht en denken
De capability om de zintuigen en de verbeeldingskracht tot uiting te brengen in ex-
pressieve activiteiten in een omgeving die aangenaam is voor de zintuigen. Het ver-
mijden van onnodige pijn. De capability om zelf te denken en te redeneren en dit op 
menswaardige wijze te kunnen doen. Inspiratie en cultivatie van deze capability vindt 
plaats door middel van adequaat en passend onderwijs. Dit onderwijs moet bestaan 
uit brede vaardigheden zoals lezen en schrijven, wiskunde en wetenschappelijke ba-
sisvaardigheden. 
De capability om de geestelijke vermogens te kunnen gebruiken met bescherming van 
de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en politieke voorkeuren. 

5. Emoties en verbondenheid
De capability om zich te binden aan dingen en mensen buiten zichzelf. Van mensen 
te kunnen houden die van ons houden en die zich om ons bekommeren. De nodige 
ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van relaties, die essentieel zijn voor de 
ontwikkeling. De capability om gevoelens van liefde, verdriet, verlangens, betrokken-
heid en gerechtvaardigde angst en boosheid te uiten. Niet te leven met overweldigende 
zorgen of angsten. 

6. Praktische rede
De capability om zelf een concept van het goede te vormen en het leven te plannen 
door middel van kritische reflectie. 

7. Sociale banden/verwantschap 
A. De capability om in relatie met anderen te leven, relaties aan te gaan met andere 
mensen en vriendschap te sluiten, zich te verplaatsen in de situatie van een ander en 
zich om hem te bekommeren. De capability om te participeren in verschillende sociale 
netwerken en het hebben van verschillende rollen.
B.  De capability om te kunnen beschikken over maatschappelijke bronnen gericht op 
zelfrespect en te worden behandeld als gelijkwaardig mens. Dit impliceert bescher-
ming tegen uitsluiting en discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele oriëntatie, 
etniciteit, capaciteit, religie en land van herkomst. 

8. Leven met en zorgen voor andere biologische soorten 
De capability om te leven in relatie met dieren, planten en de natuur en te zorgen voor 
deze andere species. 

9. Spel 
De capability om te lachen, te spelen en te genieten van recreatieve activiteiten in aan-
wezigheid van anderen. Het kunnen beschikken over een leefomgeving met voldoende 
ruimte, licht en sensorische stimulatie. 

10. Vormgeven van de eigen omgeving
A. Politiek: De capability tot actief burgerschap en politieke participatie. De mogelijk-
heid om deel uit te kunnen maken van een politiek verband waarin mensen worden 
gerespecteerd, mee kunnen beslissen en er sprake is van vrijheid van meningsuiting. 
De inrichting van de samenleving dient niet te worden bepaald door de ‘standaard 
burger’, maar te zijn afgestemd op de zwaksten. 
B.  Materieel: De capability om eigendom te kunnen verwerven en om eigendomsrech-
ten te hebben. De capability om arbeid te verrichten en te beschikken over respectvolle 
arbeidsomstandigheden. Het recht te hebben op het vormen van een vakbond en het 
hebben van vrije school- of beroepskeuze (2006, p.76-77). 
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Deze lijst is in dialoog tot stand gekomen met vertellers van individuele verhalen 
over sociale onrechtvaardigheid en een zinvol leven, activisten van mensenrechten-
bewegingen, discussies tussen academici, cross culturele discussies en vergelijkingen 
tussen eerdere en latere versies van de lijst, op basis van een vorm van ‘overlapping 
consensus’ (2000, p.76). Verhalen over sociale onrechtvaardigheid geven inzicht in 
de sociale context, in de verschillende levensomstandigheden waar mensen werke-
lijk in functioneren en over kansen en mogelijkheden waar mensen over beschikken 
of niet.  

Nussbaum is van mening dat de lijst zich beperkt tot die punten waarop de 
uiteenlopende opvattingen elkaar overlappen, de tien grondrechten of capabilities 
waar mensen het over eens zijn en die zij van belang achten. De tien capabilities 
tezamen vormen de basis voor diversiteit en uiteenlopende leefstijlen en dienen te 
worden beschermd of bevorderd. 

De lijst is een voorstel en staat volgens Nussbaum open voor discussie (2006, 
p.76, 2012, p.61). Het open karakter laat ruimte voor wijzigingen voor bijvoor-
beeld het toevoegen of verwijderen van capabilities al naar gelang de mate van ge-
handicapt zijn van individuen. Een wijziging kan worden overwogen als een relatie 
tussen de nieuw geformuleerde capability en de mogelijkheid tot een goed leven dat 
overeenkomt met een waardig bestaan, aannemelijk kan worden gemaakt (2012, 
p.97). Het is niet duidelijk of in de tijd een capability door anderen is toegevoegd 
of gewijzigd en door Nussbaum is geaccepteerd. 

Schalock en Verdugo (2002), beiden voortrekkers van het meten van kwaliteit 
van leven, hebben een lijst opgesteld met acht domeinen van kwaliteit van leven, 
domeinen die grote overeenkomsten vertoont met de lijst van Nussbaum. De acht 
domeinen bestaan uit: persoonlijke ontplooiing, zelfbepaling, interpersoonlijke re-
laties, sociale inclusie, rechten en emotioneel, fysiek en materieel welzijn. Deze do-
meinen zijn samengebracht in drie hoofdcategorieën, te weten onafhankelijkheid, 
sociale participatie en welbevinden (Schalock, Gardner & Bradley, 2007). De men-
selijke waardigheid (kwaliteit van het mens-zijn) kan vanuit de acht domeinen als 
basis dienen voor de uitwerking van de kwaliteit van leefomstandigheden (kwaliteit 
van leven).

3.4.2. Drempelwaarde

Nussbaum stelt dat ieder individu de kans moet krijgen om de tien capabilities te 
kunnen ontplooien. Dat geldt echter niet voor iedereen in gelijke mate. Sommigen 
zijn beter in staat hun interne capabilities verder te ontwikkelen en vorm te geven 
dan anderen. Van belang is dat ook voor diegenen die minder ontplooiingsmoge-
lijkheden hebben, de samenleving zodanig is ingericht dat de externe capabilities 
beschikbaar zijn om het minimum niveau, dat dient als drempelniveau of drempel-
waarde, te bereiken. 

De drempelwaarde of het drempelniveau wordt door Nussbaum beschouwd 
als benedengrens van menswaardigheid. Boven die grens is er niet alleen sprake van 
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een menselijk leven, maar wordt het goede leven mogelijk (2006, p.160). Onder 
deze grens is, volgens haar, het mens-zijn in het geding en is een menswaardig leven 
niet mogelijk. 

Nussbaum geeft het voorbeeld van mensen die in een blijvende vegetatieve toe-
stand verkeren (overeenkomend met het medisch begrip ‘hersendood’). Er is, vol-
gens Nussbaum, dan geen sprake meer van een menswaardig leven. Het leven heeft 
dan haars inzien op geen enkele manier betekenis meer, omdat de tien capabilities 
onherroepelijk zijn afgesneden van groei en ontwikkeling. Er is geen enkele vorm 
van activiteit.  

Nussbaum wordt op dit punt bekritiseerd door anderen, onder wie Kittay 
(2005a, 2005b)6. Kittay is van mening dat Nussbaum door het stellen van een 
norm voor menselijke waardigheid juist mensen uitsluit van een waardig leven. 
Dit geldt, aldus Kittay, met name voor mensen met een zeer ernstige, meervoudige 
beperking. Zij zouden buiten het bereik van menselijke waardigheid of mens-zijn 
vallen, omdat de meeste capabilities voor hen niet bereikbaar zijn. Mensen met zeer 
ernstige, meervoudige beperkingen zijn afhankelijk van anderen om tot realisatie 
van alle capabilities boven het drempelniveau te komen.   

De kritiek van Kittay doet de insteek van Nussbaum echter tekort. Zij hanteert 
het begrip drempelwaarde niet om mensen met een beperking uit te sluiten, maar 
juist om te benadrukken dat de overheid en de samenleving er alles aan moeten 
doen om ieder individu boven de drempelwaarde uit te laten komen. Ook mensen 
met een ernstige beperking vallen binnen de norm van mens-zijn en moeten worden 
ingesloten. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking, die meer zorg en meer ondersteuning behoeven om boven de drempel-
waarde te komen, ook daadwerkelijk meer zorg moeten krijgen. Bovendien is Nus-
sbaum van mening dat mensen met een zeer ernstige, meervoudige beperking wel 
degelijk in staat zijn om zich te ontwikkelen op bepaalde capabilities zoals sport, 
spel, vaardigheden en emoties en hier actief aan deel te nemen. Groei is mogelijk.  

De overheid en de samenleving dienen, volgens Nussbaum, de tekorten die 
mensen met een ernstige beperking ervaren in de samenleving en in de gezond-
heidszorg in kaart te brengen en alternatieven te bedenken om hun grip te geven op 
hun leefomstandigheden en om hun leven te verrijken. Nussbaum houdt vast aan 
de idee van gelijkwaardigheid en gelijke rechten op alle beschikbare middelen voor 
een goed leven, voor alle burgers. Mensen met ernstige beperkingen hebben ook 
recht om zich te ontplooien en gebruik te maken van de publieke ruimte. 

Alle burgers behoren de kans te krijgen het complete scala van capabilities 
te ontwikkelen op het niveau dat in hun omstandigheden tot de mogelijk-
heden behoort en ook om het soort vrijheid en onafhankelijkheid te genie-
ten dat in hun omstandigheden mogelijk zou moeten zijn. (2006, p.190)

6  Zie ook Meininger (2011): Recht doen aan mensen met ernstige, meervoudige beperkin-
gen: visies op een bestaan van afhankelijkheid.  
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3.5  Externe capabilities

Ieder individu wordt geboren als een kwetsbaar wezen dat in aanleg over verschil-
lende interne capabilities (potenties) beschikt, die worden gevoed of niet gevoed. 
Anderen zijn daarbij onmisbaar, want zonder zorg, ondersteuning, vriendschap en 
liefde kan geen mens tot ontplooiing komen. Het betreft interne capabilities als in-
tellectuele, sociale en emotionele capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, lichame-
lijke gezondheid, waarnemings- en bewegingsvaardigheden of leermogelijkheden. 

De samenleving heeft de verplichting om interne capabilities, hoe minimaal 
ook, te helpen ontplooien en tot bloei te laten komen. Voor mensen met een ver-
standelijke beperking betekent dit bijvoorbeeld het bieden van adequate opvoe-
ding, passend onderwijs, adequate zorg en bereidheid van de samenleving mensen 
met een beperking op te nemen. 

Een belangrijke externe capability (voorwaarde) voor de ontplooiing van interne 
capabilities (potenties) is opvoeding. Opvoeding kan, volgens Nussbaum, worden ge-
zien als een relationeel proces dat is gericht op het creëren van kansen en het scheppen 
van een veilig en stimulerend leefklimaat om te komen tot een optimale ontplooiing. 
Zo is een kind rond zijn tweede levensjaar rijp om te kunnen spreken. Het kind gaat 
pas spreken als het taal krijgt aangeboden, opvoeders tegen het kind gaan spreken en 
de omgeving veilig genoeg is. Daarnaast leert een kind waarden en normen aan, die 
over het algemeen overeen komen met de waarden en normen van de samenleving, 
al dan niet gedeeld en geïnternaliseerd binnen het gezin en de familie van herkomst. 

Ontplooiing vindt eveneens plaats onder invloed van onderwijs. Onderwijs is 
een belangrijk issue voor Nussbaum; ze heeft het uitgebreid beschreven in haar 
boek Not For Profit (2010). Onderwijs is een externe capability die de persoonlijk-
heid mede vormt en die in het algemeen een grote rol speelt bij het proces naar vol-
wassenheid: het ontwikkelen van burgerschapscompetenties, het leren om te gaan 
met diversiteit, het vermogen om in anderen een volkomen gelijke menselijkheid te 
zien, het ontwikkelen of aanleren van vaardigheden en eigenschappen. Zo is een 
kind steeds beter in staat zelfstandig te handelen en zelf vorm te geven aan zijn 
leven. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Het bij kinderen cultiveren van gevoelens van medeleven en liefde die leiden tot 
gelijkheid qua respect en verdraagzaamheid in de toekomst, is ook een belangrijke 
taak van het onderwijs. Het gaat hierbij om gevoelens die bijdragen aan een meele-
vend burgerschap om goed te leven met elkaar.

In landen als Engeland, Duitsland, Verenigde Staten, Zweden en Denemarken 
gaan ook kinderen met een handicap naar het reguliere onderwijs. De gedachte is 
dat speciaal onderwijs mensen uitsluit en discrimineert, omdat hun deelname aan 
het reguliere onderwijs wordt ontzegd. Het is van belang dat kinderen in hun eigen 
omgeving naar school gaan, vriendjes in de buurt hebben en samen met anderen 
naar school gaan. Uit diverse onderzoeken blijkt – in tegenstelling tot wat men 
denkt – dat inclusief onderwijs leidt tot betere schoolprestaties (Farell, Dyson, Po-
lat, Hutcheson & Gallannaugh, 2007; De Graaf, Van Hove & Haverman, 2003; 
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Laws, Byrne & Buckley, 2000). Tevens kunnen medeleerlingen leren van kinderen 
met een beperking en de omgang tussen kinderen met en zonder een beperking is 
verrijkend. Reinders (2010, p.28) stelt dat mensen met een beperking anderen kun-
nen helpen om te leren herkennen wat echt van waarde is. 

In Nederland is vanaf 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs van kracht 
waarin wordt gepleit voor regulier onderwijs voor alle kinderen7. Kinderen met een 
ernstige verstandelijke beperking worden echter vaak uitgesloten van zowel het re-
guliere als het speciale onderwijs8, ondanks het feit dat zij beschikken over interne 
capabilities en in staat zijn om vaardigheden aan te leren. Ieder kind is in staat iets 
te doen of ergens naar te streven. 

Nussbaum stelt dat de ernst van de verstandelijke beperking niet als excuus kan 
worden ingezet om als overheid niets te doen voor mensen met een ernstige verstan-
delijke beperking. Onderwijsprogramma’s en behandelingen dienen daadwerkelijk 
individueel gericht te zijn en aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van 
kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Nussbaum bepleit dat er voor 
ieder kind aansluitend onderwijs moet zijn omdat het ‘normale kind’ niet bestaat. 
“Er zijn alleen maar kinderen, met uiteenlopende capabilities en uiteenlopende ge-
breken, die allemaal geïndividualiseerde aandacht nodig hebben bij de ontwikke-
ling van hun capabilities” (2006, p.183).

Illustratief is de Arduinse School, opgericht voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Op deze school worden diverse cursussen aangeboden op het gebied 
van arbeid, creativiteit, sociale en maatschappelijke vorming. Nieuwe cursussen 
worden ontwikkeld en bestaande cursussen worden aangepast voor mensen met 
een verstandelijke beperking, in plaats van vast te stellen dat mensen met een ver-
standelijke beperking niet leerbaar zijn (Van Loon & Van Hove, 2001). 

Een andere externe capability die van grote invloed is op het proces van ontplooi-
ing, is zorg. Mensen met een verstandelijke beperking, en in het bijzonder mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking, hebben zorg nodig die is afgestemd op 
de specifieke aard van de beperking en op de specifieke persoon. Deze zorg dient de 
ontplooiing te faciliteren op alle capabilities. Nussbaum plaatst, evenals zorgethici, 
de behoefte aan zorg binnen de cyclus van een menselijk leven waarin, in het alge-
meen, iedere persoon in een bepaalde fase van zijn leven afhankelijk is van zorg. In 
haar optiek zijn mensen kwetsbaar en is niemand ooit geheel onafhankelijk. 

Aan het begin van de levenscyclus hebben baby’s en jonge kinderen veel zorg 
nodig omdat zij hulpbehoevend zijn. In de ontwikkeling naar volwassenheid neemt 
de behoefte aan zorg af. Zorgbehoeften kunnen in deze fase echter weer toenemen 
ten gevolge van bepaalde omstandigheden zoals bij ziekte of na een ongeval. De 

7  Passend Onderwijs en Gelijke Behandeling wordt ondersteund door het College voor de 
Rechten van de Mens en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. 
8  Een voorbeeld van speciaal onderwijs aan mensen met een ernstige, verstandelijke beper-
king is de Herman Broeren School, die beschikt over specifieke zorgklassen. 
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balans tussen eigen inbreng en inbreng van anderen, kan verschuiven. Aan het eind 
van de cyclus, als mensen op hoge leeftijd komen, hebben ze vaak opnieuw veel 
zorg nodig, bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met lichamelijke beperkingen of 
de ziekte van Alzheimer. 

Zorg kan worden geboden vanuit zowel het formele (professionele) als het in-
formele systeem, door bijvoorbeeld het sociale netwerk, de kerk, de buurthuizen of 
het ‘naoberschap’. Het gaat dan om maatschappelijke steun in de vorm van gewone 
dagelijkse omgang: het maken van een wandeling, het geven van water aan planten 
of het doen van een boodschap. 

Naast opvoeding, onderwijs en zorg is welwillendheid van de samenleving no-
dig: burgers dienen bereid te zijn mensen met een verstandelijke beperking en in 
het bijzonder mensen met een ernstige verstandelijke beperking op te nemen in de 
samenleving. Burgers dienen in het algemeen (meer) betrokken te zijn bij het wel 
en wee van medeburgers en zich in het bijzonder te ontfermen over de zwakkeren. 
Dit is mogelijk door medeleven en verdraagzaamheid en leidt tot altruïsme. De 
samenleving is medeverantwoordelijk voor een florerend leven van iedere burger, 
ook dat van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en is daar in zekere 
zin ook bij gebaat. 

“Een deel van een leven in menselijke waardigheid is een gemeenschappe-
lijk leven met anderen dat zodanig is ingericht dat die gelijkwaardigheid 
wordt gerespecteerd” (Nussbaum, 2006, p.235). ”Een fatsoenlijke samen-
leving zal zodanig zorg dragen voor de openbare ruimte, het onderwijs en 
andere relevante gebieden van het publieke beleid dat een dergelijk leven 
de nodige ondersteuning geniet en volledig meetelt” (2006b, p.193).

Op dit punt is er verwantschap met ‘kwartiermaken’, zoals Kal (2002) voorstaat. 
Kwartiermaken gaat over het werken aan voorwaarden zodat iedere burger mee 
kan doen en meetelt in de samenleving, door de samenleving zo toegankelijk te 
maken dat alle burgers de kans krijgen een zo zinvol mogelijk leven te leiden. 

Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats. […] Kwar-
tiermaken staat voor ‘de zorg voor het huis’, oftewel voor het voorberei-
den van een plek van ontmoeting waar ‘de ander’ anders kan zijn. In die 
voorbereiding hebben ‘de anderen’ een belangrijke stem. (2002, p.174)

3.6 De Capability Approach en mensen met een ernstige verstan-
delijke beperking en ernstige gedragsproblemen

Om het leven van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige ge-
dragsproblemen in de richting van een goed en waardig leven te bevorderen, dient 
aandacht te worden geschonken aan mogelijkheden en kansen om de aanwezige 
interne capabilities tot bloei te laten komen. De capability approach van Nussbaum 
geeft aanwijzingen in welke richting we moeten zoeken. Nussbaum legt in haar 
theorie de nadruk op menswaardigheid, zingeving en ontplooiing. 
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Nussbaum stelt individualiteit centraal in de capability approach. De individuele 
(zorg)behoeften en wensen van mensen met ernstige beperkingen dienen het uit-
gangspunt te vormen voor de inrichting van de samenleving en de erkenning voor 
hun anders-zijn. Dan kan ook deze groep floreren. Floreren is een toestand die 
het resultaat is van een dynamisch proces van het ontplooien van alle aanwezige 
potenties. Het proces van ontplooien tot floreren is de uitkomst van de interactie 
tussen de interne capabilities (potenties) en de externe capabilities (voorwaarden). 
Dit proces gaat bij niemand vanzelf. Voor mensen met ernstige beperkingen is het 
speciaal lastig om deze interactie te steunen en te bevorderen. 

Externe capabilities zijn van beslissende invloed op het individuele proces van 
ontplooiing naar floreren. Deze capabilities dienen aan te sluiten bij de behoeften, 
de mogelijkheden en de beperkingen en de belevingswereld van mensen met ern-
stige beperkingen om een zo geïntegreerd mogelijk leven te kunnen leiden. Mensen 
met ernstige beperkingen hebben bijvoorbeeld behoefte aan het doen van zinvolle 
activiteiten, omdat zij niet in staat zijn tot deelname aan het arbeidsproces. Het gaat 
om uiteenlopende activiteiten en werkzaamheden die uitdagend en stimulerend zijn 
om hun cognitieve capaciteiten uit te breiden, zintuigen te ontwikkelen of vaardig-
heden aan te leren en activiteiten te doen waar ze van genieten. Om deze activiteiten 
te verwezenlijken, zijn speciale voorzieningen nodig zoals een specifieke pedagogi-
sche aanpak, een snoezelruimte, een verwarmd zwembad, aangepast spelmateriaal 
of speciale onderwijsvoorzieningen. 

Onderwijs is, zoals eerder gezegd, een belangrijke externe capability om de 
interne capabilities (potenties) te voeden. Iedere burger dient, volgens Nussbaum, 
aanspraak te kunnen maken op onderwijs als erkenning van de menselijke waardig-
heid. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproble-
men worden echter regelmatig gestigmatiseerd en betiteld als ‘niet leerbaar’, gezien 
de ernst van hun beperkingen. Zij worden daarom vaak ongeschikt geacht voor 
zowel regulier als speciaal onderwijs (Nussbaum, 2006, p.175). Nussbaum verwijst 
naar de socioloog Goffman (1963) die uitgebreid onderzoek heeft verricht naar de 
invloed van stigmatisering op het zelfbeeld van individuen. In het bijzonder wordt 
bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen hun individualiteit ontkend, ze 
worden getypeerd als typen, als andersoortigen met overeenkomende kenmerken 
(Nussbaum, 2006, p.168). 

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking maken eenzelfde ontwikkeling 
door als ‘normale’ mensen. Echter, het leren is vertraagd, zij bereiken eerder een 
plafond en zij leren anders dan de doorsnee leerling: zij leren in kleine stappen 
(stap voor stap leren), zij leren door oefenen en herhalen en zij leren door erva-
ren in plaats van door theorie (Van Gennep, 1985). De ervaring die zij opdoen in 
verschillende dagelijkse situaties en de keuzes die zij in de praktijk maken, zijn het 
materiaal om van te leren. Dit leren ‘in vivo’, in het echte leven, wordt ook wel 
aangeduid als ‘ervaringsleren’. 
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Als een persoon niet kan praten, kan hij toch leren via mimiek, voordoen en na-
doen, gebaren of pictogrammen. Ook kan er aanschouwelijk materiaal worden 
aangereikt. Het onderwijs dient daarom individueel gericht te zijn en er dient ruim-
te en aandacht te komen voor permanente scholing en vorming. Mensen met ern-
stige beperkingen beschikken over  interne capabilities. Deze interne capabilities 
zijn beperkt, maar zijn wel degelijk aanwezig en vatbaar voor ontplooiing. Ook zij 
kunnen profiteren van onderwijs, aldus Nussbaum (2006, p.95): “Een rechtvaar-
dige samenleving zal deze kinderen (met stoornissen) niet stigmatiseren en in hun 
ontwikkeling beknotten, maar zal de nodige steun verlenen voor hun onderricht”. 

Mensen met ernstige beperkingen hebben gedurende hun hele leven behoefte aan 
zorg om tot bloei te kunnen komen. Hun zorgbehoeften strekken zich uit tot alle 
capabilities en kunnen per persoon en qua intensiteit verschillen, maar allen hebben 
zeer intensieve en levenslange zorg nodig (2006, 2014). 

Zo zal de zorg voor Suzanne (zie de inleiding), die ongewenst gedrag laat zien, 
zich moeten richten op het aangaan van een relatie met haar, het vinden van emo-
tioneel evenwicht vanuit veiligheid en betrokkenheid. Bij Jan, die samen met zijn 
vader geniet van een ritje met de zweefmolen, zal de zorg meer gericht moeten zijn 
op het bieden van activiteiten die zijn behoefte aan zintuiglijke prikkels voeden. De 
behoefte aan bescherming en integriteit dienen voorop te staan in de zorg aan Piet, 
die zichzelf verwondt. Kees heeft altijd iemand nodig die met hem naar buiten gaat. 
Hij is niet verkeersveilig en andere mensen zijn niet veilig voor hem. Om deze reden 
dient de zorg zich vooral te richten op het bieden van veiligheid.

We dienen niet alleen te letten op de onmogelijkheden van mensen met ernstige 
beperkingen, maar ook op de externe capabilities zoals de tekortkomingen in de 
samenleving. Het ontbreken van speciale voorzieningen, zoals speeltoestellen in de 
speeltuin of een extra verwarmd bad in het zwembad, een gebrek aan plekken en 
mogelijkheden voor ontmoeting waarin herkenning en erkenning kan plaatsvinden, 
belemmert het proces tot floreren. Mensen met ernstige beperkingen zijn hierdoor 
meer gehandicapt dan nodig. 
Nussbaum is van mening dat indien een individu niet in staat is één van de capabi-
lities te verwezenlijken, de desbetreffende capability dient te worden overgenomen 
door een plaatsvervanger (2006, p.169). Een plaatsvervanger of wettelijk vertegen-
woordiger zoals een familielid, curator of mentor, kan de toegang tot capabilities 
faciliteren, deelname aan een keuze stimuleren en de keuzes die mensen met ernsti-
ge beperkingen wel kunnen maken, respecteren. Nussbaum spreekt in dit verband 
over respectvol paternalisme. 

Waar het maken van keuzes tijdelijk of permanent niet mogelijk is, zal 
men moeten streven naar een vorm van voogdijschap die zorgvuldig is af-
gestemd op het bijstaan van de persoon voor wie bijstand nodig is en wel 
zodanig dat de persoon wordt gestimuleerd zoveel mogelijk deel te nemen 
aan het nemen van beslissingen en het maken van keuzes. (2006, p.174)
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Keuzes voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen dienen, gezien de ernst van de beperking, regelmatig te worden overge-
nomen onder andere op het gebied van financiën, gezondheid als ook het tijdstip 
van opstaan en naar bed gaan. 

Nussbaum erkent dat een volledige verwezenlijking van capabilities voor men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking niet haalbaar is, maar volgens haar 
kan er meer aan worden gedaan om boven de drempelwaarde te komen. Als voor-
beeld van het overnemen van een capability geeft zij het stemrecht. Mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking zijn niet in staat om te stemmen en maken geen 
gebruik van het stemrecht. Om hun stem niet verloren te laten gaan, kan hun stem-
recht worden gegeven aan een wettelijk vertegenwoordiger waardoor zij wel wor-
den gehoord. Wettelijk vertegenwoordigers kunnen hiermee de positie van mensen 
met ernstige beperkingen versterken en opkomen voor hun belangen en rechten. 

3.7  Het verhaal Anja:  Anja in de problemen 

Ter illustratie wordt in deze paragraaf een praktijksituatie besproken: het verhaal 
van Anja9. Het verhaal van Anja begint in het jaar 2005. 

Er wordt informatie gegeven over de achtergrond van Anja verkregen uit haar 
dossier. Haar leefomstandigheden worden beschreven en ondersteund met citaten 
uit de interviews. In hoofdstuk 6 wordt het verhaal van Anja met behulp van actie-
onderzoek verder beschreven. 

Achtergrond

Anja is een 35-jarige vrouw met een ernstige verstandelijke beperking en ernsti-
ge gedragsproblemen. Ze is geboren met een hersenbeschadiging. Uit onderzoek 
(2002) wordt geschat dat ze qua verstandelijk vermogens functioneert op een ni-
veau tussen 30-50 IQ range. Anja kan beperkt praten en de communicatie vindt 
plaats via enkele woorden, gebaren, verwijzers en aanwijzen. 

Anja heeft ZMLK-onderwijs10 gevolgd en haar ouders hebben haar van haar 
tiende tot haar veertiende levensjaar thuis intensief begeleid, gericht op redzaam-
heid. Op haar veertiende is ze uit huis geplaatst, omdat haar gedrag thuis niet meer 
was te handhaven. Anja is van haar zeventiende tot haar zesentwintigste diverse 
malen verhuisd, zowel buiten als binnen het instellingsterrein in verband met toe-
nemende gedragsproblemen. 

Het ongewenste gedrag is van een intensiteit, frequentie en duur, dat de veilig-
heid van haar en anderen in gevaar komt en is van grote invloed op de kwaliteit 
van leven van Anja en de mensen om haar heen. Hierdoor is het leefklimaat steeds 

9  De casus is een bestaand verhaal om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het 
leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproble-
men. Haar  naam  en de naam van de instelling zijn geanonimiseerd.  
10  ZMLK is een vorm van onderwijs dat zich richt op zeer moeilijk lerende kinderen.
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stringenter en beheersmatiger geworden, waardoor de situatie toenemend onaan-
vaardbaar is voor zowel Anja als de begeleiders.

Het contact met haar ouders is verbroken en het contact met haar zus beperkt 
zich tot telefonisch overleg met begeleiders. Haar zus is de wettelijk vertegenwoor-
diger van Anja.

Het instellingsterrein voor mensen met een verstandelijke beperking waar Anja 
woont, bestaat uit een hoofdlocatie met groepswoningen, activiteitencentra, kin-
derboerderij, restaurant, winkel, sportvoorzieningen, snoezelruimte, overdekt 
zwembad met hydrobad, speeltuin, medisch centrum, in een bosrijke omgeving. 
Iedere groepswoning bestaat uit twee woongroepen. In elke woongroep verblijven 
vijf tot zes bewoners. De woongroep bestaat uit een gezamenlijke huiskamer, keu-
ken en badkamer en iedere persoon beschikt over een eigen slaapkamer. Om de tuin 
van elk huis staat een hoog hek. 

Situatie 

Anja verblijft in een woongroep met vier medebewoners, allen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze beschikt over een eigen 
afgesloten leefruimte aanpalend aan de woongroep, dat wil zeggen: ze heeft een 
eigen kamer, activiteitenruimte, slaapkamer, badkamer en toilet. Anja verblijft dag 
en nacht in deze leefruimte. 

In de zorg voor Anja hanteren begeleiders een veiligheidsregime om gedrags-
problemen te voorkomen. Dit houdt onder andere in dat Anja niet wordt begeleid, 
maar van de ene naar de andere ruimte wordt ‘gesluisd’. Deuren worden door be-
geleiders onmiddellijk achter haar gesloten. Een begeleider vertelt:

Ze [Anja] was ernstig beperkt, ze lag in bed, slaapkamerdeur op slot, han-
den soms vast, ramen op slot, eigenlijk was alles beperkt en afgesloten. 

Anja vertoont met regelmaat ernstige gedragsproblemen: ze slaat, krabt en schopt 
begeleiders, ze scheurt haar kleding, ze schreeuwt en gilt en ze verwondt zichzelf. 
Zelfverwonding bestaat uit het zichzelf hard slaan in het gezicht, de hand tussen 
de deur houden om deze vervolgens dicht te slaan, met haar hoofd tegen de muur 
bonken, zichzelf bijten en krabben. Daarnaast heeft ze veel dwanghandelingen zo-
als de deur twintig keer aaien voor ze naar de volgende ruimte loopt, haar T-shirt 
verscheuren als er een pluisje op zit, na het douchen teruglopen naar haar slaapka-
mer alwaar ze de gordijnen sluit en in bed gaat liggen. 

Bij het uiten van ongewenst gedrag wordt Anja gefixeerd, alleen gelaten en/of 
krijgt ze extra (sederende) medicatie. Fixatie bestaat uit het vasthouden of vastbin-
den van haar handen en het sluiten van de deur. Anja wordt niet binnen haar eigen 
kamer begeleid, maar van achter een plexiglasdeur, waardoor er geen direct contact 
is met haar, in verband met de veiligheid van de begeleiders. Begeleiders commu-
niceren door de plexiglasdeur met haar. Deze plexiglasdeur scheidt de kamer van 
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Anja in de problemen
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Anja van de woonruimte van de medebewoners. Een begeleider zegt:

Anja kan helemaal niet meer kiezen. Alles wordt voor haar gedaan. En 
als ze slecht in haar vel zit, wordt het dienblad om het hoekje van de deur 
gezet en dan moet ze zich zelf maar redden. 

De daginvulling van Anja is zeer schraal. Overdag en ‘s nachts verblijft ze uitsluitend 
in haar eigen kamer. Haar dag bestaat vooral uit verzorgingsmomenten en een aantal 
creatieve activiteiten. Begeleiders durven niet met Anja naar buiten te gaan, omdat ze 
bang zijn dat ze wegloopt of zichzelf of anderen verwondt, onder wie de begeleider. 

Dilemma

Anja is emotioneel op zichzelf aangewezen: er is zeer beperkt contact met bege-
leiders of anderen en er is geen sprake van een relatie. Zij voelt zich vaak onveilig 
en angstig. Vanuit haar onveiligheid verliest zij de controle over zichzelf en laat ze 
gedrag zien dat weer angst oproept. Met haar gedrag roept zij ook emoties van 
onveiligheid op bij begeleiders met als gevolg dat begeleiders de situatie meer gaan 
bepalen en controleren en zich vaak handelingsverlegen voelen. 

Om Anja en de omgeving te beschermen, grijpen begeleiders regelmatig in door 
haar vrijheid in te perken en dwang toe te passen. Er ontstaat een situatie waarin 
de kwaliteit van leven onder druk komt te staan en er is minder aandacht voor de 
eigenheid van Anja. Zij kan niet meer zichzelf zijn. 

De nadruk in de begeleiding ligt op veiligheid: het voorkomen en controleren 
van incidenten om Anja en anderen te beschermen. Dit heeft een hoge prijs als het 
gaat om taken, verantwoordelijkheden, nemen van initiatieven, contact, interactie, 
gezondheid, etc. die juist in veiligheid moeten worden ontplooid. 

Begeleiders worden steeds voor lastige dilemma’s geplaatst: moeten we haar 
beschermen, wat leidt tot veiligheid maar ook tot beknotting, of geven we haar 
ruimte, waardoor zij zich kan ontplooien, maar wat ook leidt tot ongewenst gedrag 
naar zichzelf en anderen. 
In verband met de ongewenste situatie waarin Anja en begeleiders zich begeven 
en een op handen zijnde herindeling van het instellingsterrein, verhuist Anja in 
2006 naar een andere woongroep. Deze verhuizing wordt door de orthopedagoog 
(onderzoeker) en de begeleiders aangegrepen om een verandering te bewerkstelli-
gen door een andere benadering, die uitgaat van relationele veiligheid en een meer 
alledaagse leefstijl. Hoe het Anja verder vergaat wordt beschreven in hoofdstuk 6.

3.8  Samenvatting

De benadering van Nussbaum biedt perspectieven om de kwetsbaarheid van men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te ver-
kleinen, door in hun basisbehoeften te voorzien en hun kwaliteit van leven te bevor-
deren, zodat zij zich zo veel als mogelijk kunnen ontplooien. Of ze zich ontplooien 
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hangt af van persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren zoals individuele potenties, 
omstandigheden en bestaande structuren, en de interactie ertussen.

De lijst met capabilities kan worden gehanteerd als uitgangspunt om te formu-
leren wat een  goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen behelst11, welke capabilities voor hen werkelijk van 
waarde (vruchtbaar) zijn en op welke wijze hun interne capabilities kunnen worden 
gevoed, ondersteund en gestimuleerd. Mogelijk zijn er alternatieven voor zorg en 
inrichting van de samenleving om hun leven te verrijken. 

11  Dit is mogelijk omdat de capability approach een op uitkomst gerichte benadering is. 



Goede zorg betekent het 
bevorderen van floreren

4.
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4.1  Inleiding

Vanuit een zorg-ethisch perspectief is in hoofdstuk één gepleit voor een visie waar-
bij burgerschap en zorg worden gecombineerd, zodat burgerschap kan worden toe-
gesneden op kwetsbare personen. In een inclusieve samenleving ligt de nadruk op 
kwaliteit van leven, leefomstandigheden en waardigheid van iedere burger. 

Om een waardig leven mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke 
beperking is zorg nodig. Zorg beoogt mensen met een verstandelijke beperking díe  
ondersteuning te bieden die tegemoet komt aan hun individuele behoeften, wensen 
en noden, onder gewone leefomstandigheden. Dat laatste is noodzakelijk wil de 
ondersteuning bijdragen aan het goede leven of de kwaliteit van leven (zie onder 
anderen Van Gennep, 2007; Kröber, 2008; Latvala, 2002; Nussbaum, 2006; Ton-
kens, 2003). Bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige ge-
dragsproblemen is het niet eenduidig wat goede zorg inhoudt. Ze zijn zeer beperkt 
in staat om hun wensen en behoeften actief te verwoorden. Anderen, waaronder 
verwanten en begeleiders, zijn genoodzaakt een aantal beslissingen over te nemen, 
gebaseerd op wat zij denken dat goed is en in het belang is van hun verwanten of 
bewoners. 

Bij mensen die zo kwetsbaar, beperkt en afhankelijk zijn van zorg en ondersteu-
ning van anderen, is de invulling van zorg een precaire aangelegenheid. Het is lastig 
vast te stellen wat geldt als goede zorg en hoe de zorg dient te worden georgani-
seerd. Daarom moet aan anderen, met name verwanten, begeleiders en managers, 
worden gevraagd wat voor hen van waarde is en richting moet geven aan de zorg. 
Centraal in dit hoofdstuk staat de tweede deelonderzoeksvraag: 

Wat is goede zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen vanuit het perspectief van verwanten, bege-
leiders en managers en welke condities en strategieën zijn nodig om deze 
zorg te realiseren in de praktijk?

Na de inleiding worden in paragraaf 4.2 de onderzoeksresultaten gepresenteerd. 
Vervolgens wordt een beschouwing gegeven over de resultaten (paragraaf 4.3) en 
wordt het hoofdstuk afgesloten met een conclusie (paragraaf 4.4).  

4.2  Resultaten  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Grounded Theory analyse van de 
interviews met verwanten, begeleiders en managers (zie paragraaf 2.5 voor een be-
schrijving van de methode). De analyse leidt tot een geheel van waarden waar goe-
de zorg zich op richt en waar de kwaliteit van zorg aan kan worden afgemeten. De 
verschillende waarden blijken te kunnen worden ondergebracht in één kernwaarde 
die ten grondslag ligt aan goede zorg, namelijk ‘floreren’. Tevens worden condities 
en strategieën blootgelegd die floreren beïnvloeden. Een overzicht van de resultaten 
wordt weergegeven in schema 2. 
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Schema 2.  Waarden met betrekking tot zorg en de bijbehorende condities en strategieën

 
4.2.1  Waarden 

In goede zorg spelen meerdere waarden een rol. Deze kunnen worden samengevat 
in de kernwaarde ‘floreren’. Aspecten van floreren zijn zich thuis en gelukkig voe-
len: zichzelf kunnen zijn, zich prettig voelen en kunnen genieten, zich bevinden op 
een plek waar aandacht is voor warmte, sfeer en gezelligheid. Een moeder zegt:

Dan zie ik E [zoon] voor me, wapperend met zijn handen, glimlachend en 
op zijn gemak. Dan denk ik: uiteindelijk is dit het effect van goede zorg 
(V4,p1).

Een ander aspect van floreren is het krijgen van persoonlijke aandacht waardoor 
een persoon wordt gewaardeerd en zich erkend voelt als persoon. Een begeleider 
vertelt: 

4.2  Resultaten   
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Je moet met respect met bewoners omgaan, een stukje aandacht geven, een 
aai over de bol, lekker uitgebreid in bad, de mannen scheren en een lekker 
geurtje op doen, even dicht bij ze gaan zitten, een positief compliment 
geven. Dan zie je ze stralen en dan krijg je een glimlach (B1,p4).

Er wordt door respondenten gewezen op het belang van eten en drinken dat sma-
kelijk is. Een moeder zegt het volgende: 

Hij [zoon] kan dagen slecht eten, maar dan is er opeens iets wat hij heel 
erg lekker vindt. Nou, dan haalt hij de schade wel in hoor. Dan eet hij het 
wel en ze [begeleiders] laten hem dan ook maar eten (V10,p13).

Daarnaast leggen verwanten ook de nadruk op lichamelijke verzorging: het dragen 
van schone kleding, het dragen van eigen kleding, het nemen van een dagelijks bad, 
het krijgen van voldoende beweging, het zich bevinden in een nette passende om-
geving. Een moeder vertelt:

Ik neem regelmatig kleding van hem mee, omdat ik me er dood aan erger 
dat het niet gestreken wordt. Het is voor E [zoon] niet belangrijk denk ik. 
Ik geloof niet dat hij het ziet, maar het voelt gewoon niet goed. Het voelt 
als, ja, onachtzaam (V4,p4).  

De situatie waarin de persoon met ernstige beperkingen zich bevindt, dient te wor-
den ervaren als een thuissituatie. Een broer verwoordt dit zo: 

De situatie waarin hij [broer] zich het meest veilig lijkt te voelen, lijkt toch 
een gezinssituatie te zijn, die huiselijk is, met vaste ritmes. Er moet wat om 
hem heen gebeuren waar hij op afstand van kan genieten…In het verleden 
kon hij genieten van de ruzies van zijn broertjes onderling. Dat vond hij 
prachtig (V8,p2).

Goede zorg is gericht op het realiseren van de kernwaarde ‘floreren’. Dit houdt in: 
zich prettig voelen, zich veilig voelen, zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, genie-
ten van het leven, genieten van het eten, zich gewaardeerd voelen, aandacht voor 
lichamelijke zorg en een nette passende omgeving. 

4.2.2 Condities 

Verschillende condities kunnen de realisering van floreren belemmeren of bevorde-
ren. Belemmerende factoren zijn de beperkte ‘leesbaarheid’ van de betrokkenen en 
het beperkte vermogen tot het maken van weloverwogen keuzes. Betrokkenheid, 
verrijking in het leven van alledag, passende leefomgeving en rustige sfeer hebben 
een positieve invloed op floreren. 

Beperkte ‘leesbaarheid’ 

Mensen met ernstige beperkingen zijn beperkt in staat om hun eigen behoeften en 
verlangens kenbaar te maken. In de ogen van verwanten, begeleiders en managers 
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belemmert dit het floreren. Een broer verwoordt dit als volgt:

Ik zou dus niet weten wat zijn [broer] favoriete kleur is. Ik heb hem 
gevraagd welke gordijnen hij zou willen hebben. Dat is gewoon niet te 
doen. Er was geen peil op te trekken, wat je ook voorhield, wat vind je de 
mooiste, dan was het dit dan was het dat (V8,p10).

Wel laten mensen met ernstige beperkingen non-verbale signalen zien en verbale 
signalen horen zoals fladderen, wiegen, tikken, geluiden maken, lachen. Deze zijn 
echter voor meerdere interpretaties vatbaar. 

Volgens verwanten en begeleiders is het niet eenvoudig om deze signalen juist 
te begrijpen en te interpreteren. Je moet de persoon goed kennen om zowel de 
non-verbale als de verbale signalen te herkennen en juist te vertalen naar behoeften. 
Een begeleider zegt hierover: 

Je denkt: er is een huiselijke sfeer, je steekt de kaarsjes aan. En je kijkt: 
vindt hij [bewoner] het echt leuk, geniet hij er van?…Je kijkt naar zijn 
gezicht, is het ontspannen en/of glimlacht hij? (B2,p2).

Onvermogen tot weloverwogen keuzes

Begeleiders moeten daarom door de dag heen vele beslissingen overnemen. Maar 
dat betekent niet dat mensen met ernstige beperkingen helemaal geen voorkeuren 
kenbaar kunnen maken en kunnen meebeslissen over hun leven. Een moeder zegt 
hier het volgende over:

Als hij [zoon] wat moest hebben, pakte hij me bij de hand en bracht me 
waar hij me wilde hebben. Dan wees hij me aan wat hij wilde hebben en 
dan leerde ik hem het woordje erbij zoals “drinken”, “bed”, “snoepje” 
(V15,p8). 

Doordat begeleiders veel keuzes overnemen van mensen met ernstige beperkingen 
heeft een aantal respondenten de ervaring dat begeleiders daardoor niet altijd meer 
nadenken of een persoon het ook zelf kan. Het volgende citaat is van een begelei-
der:

Wij bepalen wanneer we gaan koffiedrinken. Het is niet zo dat de bewo-
ner zegt: “Ik heb zin in een bakkie koffie”…Wij bepalen de maaltijd. Het 
is niet zo dat een bewoner kan kiezen van wat we gaan eten of wanneer 
(B16,p6). 

Betrokkenheid 

Een bevorderende conditie is ‘betrokkenheid’. Daarbij is er een onderscheid ge-
maakt tussen de betrokkenheid van verwanten en begeleiders. 

Betrokkenheid van verwanten 

Respondenten benadrukken dat een hoge mate van toewijding van verwanten bij 
de zorg voor hun dierbaren, een gevoel van warmte en geborgenheid geeft aan 
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mensen met ernstige beperkingen. Dit gevoel heeft zijn weerslag op de stemming 
van hun verwanten en geeft een extra dimensie aan het floreren. Een broer vertelt:  

Als familie kregen we het advies om het bezoek te minimaliseren, om de 
prikkels weg te halen. Dit had een averechtse werking, want uiteindelijk 
bleek dat juist het gezin, de familie, de broers en zussen toch wel hart-
stikke belangrijk zijn voor hem. Door onze afwezigheid kwam hij in een 
neerwaartse spiraal terecht (V8,p4).

Verwanten kennen hun familielid zeer goed en kunnen veel over hen vertellen: wat 
ze prettig en minder prettig vinden, wat ze lekker vinden en wat niet. Verwanten 
kunnen ook begeleiders ondersteunen om de signalen of een enkel woord beter te 
interpreteren. Een moeder zegt:

E [zoon] zegt “eten” en dan weten wij als ouders dat hij bedoelt “wat 
gaan we straks eten”. De groepsleiding reageert met “ik ben een appel aan 
het eten” en dan zie je E afhaken. Dat zijn zulke eenvoudige dingen, maar 
wel handig om te weten (V4,p6).  

Een aantal verwanten heeft de ervaring dat de zorg voor hun familielid is overge-
nomen op het moment van plaatsing in een instelling; daardoor voelen zij zich niet 
geaccepteerd. Verwanten willen graag meedenken en meezorgen in het zorgproces. 
Een moeder verwoordt dit als volgt:

Als ouders van een gehandicapt kind neem je geen afstand van je kind, 
omdat ze altijd afhankelijk van je blijven. Je wilt graag dat er een stukje 
van de zorg wordt overgenomen, maar dat wil niet zeggen dat je niets 
meer kunt (V14,p6).

Andere verwanten vinden het lastig om zich te laten horen. Enerzijds durven ze 
niet kritisch te zijn naar begeleiders, omdat ze bang zijn voor de negatieve gevolgen 
ervan, anderzijds hebben ze het gevoel dat ze zelf hebben gefaald (omdat hun ver-
wante niet meer thuis kan blijven) en daardoor minder recht van spreken hebben. 
Een moeder vertelt het volgende: 

Het is voor ons [ouders] een drama geweest. Het feit dat je na elf jaar 
moet zeggen, ja, dit kan dus niet in een gezin. Het effect daarvan is dat 
je nooit kritiek durft te hebben op de groepsleiding, omdat je het zelf 
ook niet gekund hebt. Je komt terecht in een zeer lastige situatie. Dus dat 
betekent dat je telkens dingen ziet gebeuren die niet goed gaan, maar dat 
je nooit zegt: “En nu is het afgelopen” (V4,p6).

Na de uithuisplaatsing hebben ouders schuldgevoelens en kennen zij veel verdriet: 

In het begin toen hij [zoon] hier [instelling] naar toe kwam heb ik [moe-
der] eerlijk gezegd zelf wel eens een behoorlijk schuldgevoel gehad, want 
ik dacht, ja, en dan zit hij daar en zijn moeder is er niet altijd en zijn hele 
hebben en houwen is er niet altijd. Dat heb ik best wel heel moeilijk ge-
vonden…Ja, ik heb net het gevoel of ik een dood kind heb, terwijl hij het 
opperbest naar zijn zin had, maar ja, het was kiezen of delen (V5,p9).
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Wij [ouders] hebben een hele moeilijke periode gehad, want accepteren 
dat je kind nooit meer thuis komt doe je niet…Toen wij J [dochter] de 
eerste keer wegbrachten, heb ik voor dat huis gestaan en heb ik gezegd: 
“T [man] dit kind gaan we nu levend begraven”, zo moeilijk had ik het 
ermee. En ik heb het er altijd nog moeilijk mee. 

Als er een beek zou moeten lopen van E naar G, alleen van mijn tranen, 
nou, dan stroomt er nu één, zoveel heb ik gehuild, echt waar. Ik heb er 
heel veel verdriet van gehad (V11,p4-6).

Bij het verwerken van emoties, die samengaan met de uithuisplaatsing van hun verwan-
te, zouden familieleden beter kunnen worden ondersteund. Een manager zegt hierover:

Wij [hulpverleners] moeten ouders blijven ondersteunen, misschien daarin 
zelfs wel een steunpunt voor ouders zijn. Misschien mogen ze daarin wel 
iets meer van ons als professionals verwachten (M2,p14).

Betrokkenheid van begeleiders

Het is belangrijk dat begeleiders betrokkenheid en compassie voelen bij de zorg 
voor mensen met ernstige beperkingen door er te zijn, warmte en nabijheid te bie-
den. Hierdoor kunnen relaties worden verstevigd en kan een vertrouwensband ont-
staan die een gevoel van geborgenheid geeft. Een begeleider vertelt:

Dat ik een stukje van mezelf kan geven. Het is wel mijn werk, maar je 
voelt wel een bepaald stukje liefde of zo, of vriendschap. En ook een 
stukje persoonlijkheid, dat ze [bewoners] weer kunnen lachen of gek met 
je kunnen doen of dat je een grapje uit kunt halen en dat ze zonder angst 
de dag doorkomen (B14,p3). 

Er wordt gewezen op het belang van wederkerigheid in de relatie die aanzet tot 
zorgzaamheid. Een begeleider zegt:

Soms krijg je [begeleider] waardering van bewoners. Dat zie je aan heel 
kleine dingetjes: dat je dichter bij mag komen, dat je ze een knuffel mag 
geven. J doet het dan met het neusje, dan komt ze zo met haar neus naar 
je toe. Ja, dat is gewoon heel erg mooi (B9,p3).

Door de vertrouwensband zijn begeleiders beter in staat de gedragsuitingen te be-
grijpen en de noodzakelijke ondersteuning te bieden. 

Evenzo kan vanuit een vertrouwensband het potentieel van mensen met ernsti-
ge beperkingen worden ontwikkeld en kunnen activiteiten worden ontdekt die zij 
als prettig ervaren. Een zus zegt: 

Het mooiste is het als er begeleiders zijn die vast met hem [broer] werken 
en proberen iets meer te ondernemen, desnoods met een tandem fietsen, 
wat hij vroeger heel leuk vond...Dat ze een band met hem opbouwen en 
dan kijken: wat kunnen we nog doen voor hem, wat vindt hij leuk om te 
doen. Dat is best moeilijk, want je denkt vaak vanuit jezelf wat jij leuk 
vindt en dat kan voor hem heel onrustig zijn (V3,p10).
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Het komt ook voor dat begeleiders, vanuit hun betrokkenheid, bewoners mee naar 
huis nemen of op vrijwillige basis mee gaan met een vakantie, omdat mensen met 
ernstige beperkingen anders niet kunnen gaan. Een begeleider vertelt:

We hebben zelfs collega’s die vrijwillig mee op vakantie gaan, want anders 
kan het niet betaald worden (B13,p5).

Betrokkenheid en verbondenheid zijn daarom van wezenlijk belang. Echter, de vele 
wisselingen van begeleiders hebben hun weerslag op het aangaan van relaties en op 
de vertrouwensband. Een moeder verwoordt dit zo:

Ze krijgt een vertrouwensrelatie met iemand en, ja, als die weer ver-
dwijnt…Voor haar is het heel fijn dat ze blijvende gezichten ziet. Ik geloof 
dat ik in de afgelopen twee jaar wel honderd mensen met C [dochter] heb 
zien werken [begeleiders]…Ze gaat ze telkens uitproberen: waar kunnen 
ze wel tegen, waar liggen grenzen. Dan loopt ze vast en kan niet meer 
normaal met mensen omgaan (V2,p9).

Begeleiders hebben de ervaring dat het mede daardoor hard werken is om een re-
latie op te bouwen en te behouden. Het vraagt van hen een grote mate van toewij-
ding, inlevingsvermogen, aandachtigheid en geduld: 

Een relatie is niet vanzelfsprekend, je moet er keihard voor werken. Na 
een half jaar ging ze [bewoner] me aankijken, ging het koppie omhoog en 
keek ze me aan, ja, dat is het begin van een relatie (B3,p8).

Verrijking in het leven van alledag

Mensen met ernstige beperkingen hebben behoefte aan, gewone, dagelijkse situaties 
zoals het eten aan een gedekte tafel, het dragen van eigen kleding, het dagelijks een 
bad nemen, het samen eten en koken. Een moeder vertelt: 

In D [woongroep in een dorp] hebben ze kippen en dan bracht hij de 
eitjes naar de keuken. Ik dacht, goh, wat leuk dat hij dat doet, dan heeft 
hij daar kennelijk zin in en voelt hij zich beter (V5,p7).

Het gaat om aandacht voor gewone activiteiten zoals het wegbrengen van lege fles-
sen en potten naar de glascontainer, het gaan naar een fancy fair of het doen van een 
boodschap in de buurtwinkel. De ervaring van begeleiders is, dat deze activiteiten 
leiden tot meer verrijking. Managers delen deze mening. Een begeleider zegt hierover:

Ik zet hem [bewoner] in de auto en ik ga met hem naar de supermarkt. En 
je zag dat de wereld voor hem open ging. Dan bloeit hij op. Dan heb je 
een hele andere jongen voor je, als dat hij hier [instelling] is (B8,p3).

Een ander voorbeeld is met familie mee naar huis gaan of een toertocht maken. Een 
broer vertelt:

We pikken M op en maken een toertje. We halen hem op om naar een 
broer van ons te gaan of naar Amsterdam. En daar lijkt hij zich heel wel 
bij te voelen (V8,p5).
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Als we op vakantie gaan….
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Ook op vakantie gaan, waar ze andere mensen ontmoeten, kan verrijkend zijn. Een 
begeleider zegt: 

Als we op vakantie waren dan bloeiden ze[bewoners] zo op. Dan genoten 
ze zichtbaar van alles om zich heen, wandelen op het strand, rijden met de 
bus (B6,p8).

Verwanten zeggen dat er ’s avonds of in het weekend weinig wordt ondernomen, 
omdat er niet voldoende personeel is. Een zus zegt hierover:

Als ik op zondag niet kom, dan zit hij de meeste tijd op zijn kamer omdat 
er te weinig personeel is (V2,p4).

Er moet veel worden georganiseerd om ergens heen te kunnen gaan en begeleiders 
in decentrale settingen beschikken niet altijd over een auto of bus. Een moeder 
vertelt:

Je moet zoveel dingen meer organiseren als je wat wilt. Je kunt niet even 
gaan snoezelen op het instellingsterrein, want je moet van alles doen om 
naar de plek toe te kunnen, je moet weten of ze open zijn en of je er ge-
bruik van mag maken (V1,p11). 

Passende leefomgeving

Een passende leefomgeving is volgens respondenten een conditie die het floreren be-
vordert. De gedachte is dat mensen met ernstige beperkingen behoefte hebben aan 
een gewone leefomgeving, die huiselijk, warm en sfeervol is ingericht. Dit houdt 
ook in dat mensen met ernstige beperkingen beschikken over een eigen plekje in 
huis, een eigen sfeervolle slaapkamer, een eigen comfortabele stoel, waardoor ze 
zich thuis voelen. Een moeder verwoordt dit zo: 

Dat er rekening gehouden wordt met wat hij [zoon] graag wil: een stoel 
of bank in de woonkamer waar hij graag op zit of dat er muziek aan staat 
die hij graag wil horen, dat er iets aan de muur hangt wat hij mooi vindt. 
Dit zijn heel basale dingen, maar ik denk dat ze belangrijk zijn (V4,p3/4).

Het gaat ook om alleen wonen, leven in een kleine groep of met zijn tweeën, waar-
door begeleiders meer persoonlijke aandacht kunnen geven, er minder interactie is 
tussen bewoners en er meer rust ontstaat. Mensen met ernstige beperkingen zullen 
zich daardoor prettiger voelen, waardoor conflictsituaties kunnen worden voorko-
men. Een moeder zegt:

Ze zaten eerste met acht tot tien kinderen op een afdeling, maar nu zitten 
ze nog maar met zijn vijven. Ze krijgen veel meer aandacht en je ziet dat J 
[dochter] met sprongen vooruit is gegaan. Dan zeg ik: “Dit is uniek, echt 
waar” (V11,p2).

Er wordt gewezen op het belang van een leefomgeving met veel ruimte en zon-
der verkeer om buiten activiteiten te kunnen ondernemen. Een moeder zegt:  
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Een plek die heerlijk is, met ruimte er om heen waar hij [zoon] zijn gang 
kan gaan, waar hij kan fietsen (V4,p8).

Respondenten leggen bovendien de nadruk op het belang van privacy. Mensen 
met ernstige beperkingen dienen te beschikken over een eigen badkamer, een eigen 
slaapkamer, een grote gezamenlijke huiskamer en keuken. Een begeleider vertelt:

Een eigen badkamer, dat is haar plekje om zich aan te kleden in plaats 
van de badkamer te delen met vijf andere bewoners…Daar hebben ze niet 
voor gekozen, het is ze opgelegd (B8,p7).

Rustige sfeer 

Floreren wordt eveneens bevorderd door een rustige sfeer, waardoor mensen met 
ernstige beperkingen zich veilig en prettig voelen. Dit kan de gedragsproblemen 
verminderen en is daarom gerelateerd aan floreren. Een begeleider vertelt:

Wat een mens sowieso nodig heeft, is eten en drinken en dat dit mogelijk 
is in een rustige omgeving zodat bewoners ervan kunnen genieten (B3,p1).

Een rustige sfeer kan worden gecreëerd door het streven naar continuïteit, regel-
maat en ritme: vaste tijden van opstaan, eetmomenten en activiteiten. Terugkerende 
patronen en rituelen zijn belangrijk om het leven voorspelbaar te maken: mensen 
met ernstige beperkingen weten wat er komen gaat en zij ontlenen er zekerheid 
aan. Ook van het afwijken van het vaste ritme, door eens iets anders te gaan doen, 
kunnen zij genieten. Een begeleider verwoordt dit als volgt:

We drinken altijd twee kopjes koffie rond half tien, dit geeft ze [bewoners] 
houvast. Je kunt best eens een keer een extra kopje koffie drinken of iets 
anders doen. Dan beleven ze daar plezier aan (B1,p3).

4.2.3 Strategieën

Verwanten en begeleiders noemen strategieën die ze gebruiken om de condities te 
beïnvloeden en die de kernwaarde ‘floreren’ kunnen faciliteren. Managers kunnen 
deze strategieën in voorwaardelijke sfeer ondersteunen. 

Stimuleren van communicatieve vaardigheden van bewoners

Communicatie met mensen met ernstige beperkingen is essentieel in de zorg voor 
deze mensen. Zij zijn daardoor beter in staat zich te uiten en behoeften en wensen 
kenbaar te maken. De capaciteiten van mensen met ernstige beperkingen zijn nog 
(lang) niet voldoende benut.

Om communicatie te verbeteren, dienen de mogelijkheden van mensen met ernstige 
beperkingen te worden vergroot door bijvoorbeeld hun woordenschat uit te brei-
den. Een moeder legt dit als volgt uit: 
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Ik lees een boek….
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Ik lees een boek met haar [dochter] en zij kan de foto’s aanwijzen en 
benoemen. Ze kan het laatste deel van de zin aanvullen, zodat ze zichzelf 
verstaanbaar kan maken en om dingen kan vragen (V2,p8).

Een mogelijkheid is het aanleren van alternatieve manieren van communiceren zo-
als het werken met pictogrammen of verwijzers. Een begeleider zegt:

Ze [bewoner] liet negatief gedrag zien om iets gedaan te krijgen en om van 
ons aandacht te krijgen. Nu heeft ze geleerd dat ze ons moet aanraken op 
de band om onze arm. Ze raakt deze aan en zegt bijvoorbeeld “limonade” 
(B8,p12). 

Er wordt gewezen op het belang van kiezen. Begeleiders dienen te luisteren, te kij-
ken en te voelen wat de ander wil. Ook dienen zij voldoende probeerruimte en 
kansen te creëren. Een begeleider vertelt: 

Bewoners mogen zelf de keuzes maken, dat je als begeleider niet bij ieder-
een melk in de koffie doet maar gewoon vraagt aan diegene: “Goh, wil je 
melk erin” (B2,p8).

Op deze manier hebben mensen met ernstige beperkingen een bepaalde mate van 
regie over hun eigen leven, ook al is deze beperkt. 

Het aanleren van communicatieve vaardigheden en alternatieven daarvoor vraagt   
om kennis, vindingrijkheid, inlevingsvermogen en heel veel geduld van de kant van 
de begeleiders en verwanten. Een begeleider verwoordt dit als volgt:

We experimenteren om erachter te komen hoe M [bewoner] zal reageren 
op een koptelefoon of op muziek. Ja, we zijn hier druk mee bezig geweest. 
Die is echt veranderd van iemand die twee jaar geleden alleen maar op 
zijn eigen stoel zat en niets deed, naar iemand die nu weer een volledig 
dagprogramma heeft…en geniet (B7,p 9).

Stimuleren van alledaagse vaardigheden van bewoners 

Respondenten leggen de nadruk op het belang van het vergroten van de redzaam-
heid van mensen met ernstige beperkingen. Het gaat dan om praktische vaardig-
heden zoals het zichzelf aan- en uitkleden of het eten met mes en vork of lepel. 
Verwanten en begeleiders dienen dan alleen die taken over te nemen, die mensen 
met ernstige beperkingen daadwerkelijk niet kunnen. Een begeleider zegt:

Een bewoner lijkt eigenlijk heel erg passief. Dan denk je: die kan zichzelf 
niet afdrogen, dus die droog je af. Dat neem je heel snel over en je gaat 
hem aankleden. Maar als je zijn broek om zijn enkels doet dan trekt hij 
hem wel zelf omhoog. Dat zou je dan eigenlijk niet van hem verwachten, 
maar hij doet het wel. Daarin ga je heel snel overzorgen (B14,p1).

Door taken samen te doen, samen huishoudelijke klusjes te ondernemen zoals sa-
men afwassen, en om de aangeleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk toe te 
passen, wordt de redzaamheid vergroot. Een moeder vertelt:
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Ik zeg: “Jij [zoon] lust graag pannenkoek, kom hier in de keuken”. Dan 
bleef ik er natuurlijk wel bij, maar dan deed ik wat beslag in de pan en 
dan liet ik hem er ook een beetje in doen. Hij lust graag pannenkoek dus 
hij bleef er wel bij (V5,p9).

Om dit te bereiken moeten begeleiders kunnen experimenteren: ontdekken en ont-
wikkelen van mogelijkheden en creëren van kansen. Een begeleider zegt hierover:

Als je iets doet, kom je er pas achter of hij [bewoner] het wel of niet kan. 
Je ziet ook of iemand het wel leert, heeft hij het trucje door en kan hij het 
toepassen. Dan weet je dat dit ook mogelijk is (B14,p2). 

Daarom is het van belang dat begeleiders focussen op mogelijkheden en niet alleen 
op onmogelijkheden en beperkingen. Dit vereist vaardigheden aan de kant van de 
begeleiders en de bereidheid de persoon te leren kennen en in het bijzonder de kunst 
van het interpreteren. Een begeleider zegt:

Je moet de bewoners niet over de streep trekken, maar je moet ze uitlok-
ken en uitdagen: ”Goh, kom eens, probeer het eens, je kunt het best wel”. 
En dat we ze laten ervaren dat ze mogelijkheden hebben (B8,p12).

Versterken van participatie van verwanten in het zorgproces

Verwanten vertellen geen afstand te kunnen en willen nemen van hun familielid. 
Hun verwante kan altijd een beroep op hen doen, omdat zij er altijd zijn. Een moe-
der vertelt:

We gaan samen kleding kopen, verhuizen hebben we met elkaar gedaan, 
zulke dingen, gewoon de stabiele factor waar je ook woont of met wie. 
Wij [ouders] zijn er dus altijd, dat blijft zo en dat weet hij ook (V13,p3). 

Daarom benadrukken managers dat verwanten een belangrijke bijdrage kunnen le-
veren aan de kwaliteit van zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Verwanten 
hebben vaak een andere kijk op zorg, een kijk die begeleiders tot denken aan kan 
zetten.  

Formeel hebben verwanten een stem in de besluitvorming, maar in hun ervaring is 
de werkelijkheid anders. Zo hebben zij inspraak in de keuze van behuizing, maar 
de beslissing wordt voor hen gemaakt. Een vader zegt hierover: 

Onze zoon heeft tweeëndertig jaar op het terrein gewoond en daar werd 
van het ene op het andere moment gezegd dat hij [zoon] maar in de wijk 
moet gaan wonen. Niemand van de groep was het daar mee eens, maar de 
verhuizing ging wel door (V10,p1).

Juridische vertegenwoordiging is belangrijk, maar niet voldoende. Het gaat ook om 
het vertrouwd-zijn-met, het unieke en persoonlijke willen zien en erop betrokken 
zijn. 
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Het toelaten van verwanten in het zorgproces vraagt een andere attitude van bege-
leiders: van een paternalistische attitude naar een samenwerkende attitude, aldus 
managers. Het accent komt meer te liggen op samen delen met verwanten in plaats 
van dat begeleiders bepalen wat goed is. Dit betekent dat begeleiders aan de ene 
kant meer ruimte dienen te geven aan verwanten en meer dienen te luisteren naar 
hen en aan de andere kant verwanten dienen te verleiden daadwerkelijk te partici-
peren in het zorgproces. Een manager vertelt: 

Het inschakelen van ouders binnen een woongroep zou de normaalste 
zaak moeten zijn (M2,p10).

Samenwerken vereist speciale competenties van begeleiders en een nieuwe struc-
tuur van de organisatie. Een manager zegt:

Ouders kijken in de keuken van de begeleiders. Dat vraagt zelfreflectie 
en ik denk dat we [organisatie] daar nog forse slagen in kunnen maken 
(M3,p10).

4.3  Beschouwing 

Voor verwanten en begeleiders is ‘floreren’ het centrale ideaal dat ze in de zorg pro-
beren na te streven. Floreren is een gemoedstoestand, maar ook een vorm van leven. 
Een toestand die Nussbaum omschrijft als een die het resultaat is van een dynamisch 
proces van het ontplooien van alle aanwezige potenties (2006). Verwanten leggen 
meer het accent op het zich comfortabel en thuis voelen en goed verzorgd zijn, dan 
begeleiders. Uit onderzoek van Case (2000) blijkt eveneens dat ouders grote waarde 
hechten aan het netjes en verzorgd zijn van hun kind. Mogelijk zijn verwanten hier 
bezorgd over, omdat zij de zorg moeten overlaten aan anderen en dit het enige is 
waar ze de zorg aan kunnen meten. Zij blijven zich verantwoordelijk voelen, een 
verantwoordelijkheid die niet eenvoudig is over te dragen aan begeleiders. 

Een aantal condities beïnvloedt de mogelijkheid tot floreren. Er zijn zowel belem-
merende als bevorderende condities. De belemmerende condities zijn de beperkte 
‘leesbaarheid’ en het beperkte vermogen om tot weloverwogen keuzes te komen. 
Mensen met ernstige beperkingen hebben behoefte aan een omgeving die hun ui-
tingen herkent, begrijpt, interpreteert en vertaalt naar zorgbehoeften. Interpreteren 
van deze uitingen is een moeilijk en complex proces, omdat verwanten en begelei-
ders niet altijd weten of ze het goede doen. Ze nemen beslissingen gebaseerd op wat 
zij denken dat goed is en in het belang van hun verwante/bewoner (Ravelli, Van 
Doorn & Wilken, 2009). 

Betrokkenheid van verwanten en begeleiders komt naar voren als essentiële, 
bevorderende conditie voor floreren. Betrokken zijn op de ander heeft met ver-
bondenheid te maken, de erkenning dat alle mensen afhankelijk zijn van anderen 
en in verschillende of alle fasen van het leven zorg nodig hebben (zie onder ande-
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ren Gastmans & Vanlaere, 2008; Sevenhuisen, 2002; Vorsterbosch, 2005). Ook 
Reinders (2010) spreekt over het belang van verbondenheid en onderkenning van 
kwetsbaarheid, afhankelijkheid en relationaliteit van het menselijk leven. 

Voor mensen met ernstige beperkingen is een (zorg)relatie van wezenlijk be-
lang. Het aangaan en versterken van een relatie met mensen met ernstige beperkin-
gen is echter niet vanzelfsprekend. 
Mensen met ernstige beperkingen zijn beperkt in staat om emoties en gevoelens 
bij zichzelf en anderen te herkennen, te begrijpen en te benoemen en kunnen daar 
veelal niet op een adequate manier op reageren (Blokhuis & Van Kooten, 2003). 
Hoewel ze wel beschikken over emoties als plezier, angst, verdriet en frustratie, zijn 
meer relationele emoties zoals afgunst, wrok, medeleven en empathie zeer beperkt 
ontwikkeld (Shaffer, 2005). Daardoor is differentiatie in gevoelens maar beperkt 
mogelijk. 

In relaties met mensen met ernstige beperkingen gaat het om contact en het sa-
men activiteiten doen. Door aanraken is er contact en kan de ander ervaren dat hij 
wordt gehoord en gezien. Dat gebeurt ook door samen te zingen of te fietsen. In dit 
samenzijn is het van belang aan te voelen wat de betrokkene bedoelt te zeggen met 
zijn houding of uiting. Deze uitingen zijn niet eenvoudigweg te begrijpen, waardoor 
het contact niet als vanzelfsprekend verloopt.

Het gedrag van mensen met ernstige beperkingen kan een barrière opwerpen, 
omdat het bedreigend overkomt. Een bedreigende houding, mogelijk ingegeven 
door angst, leidt tot (negatieve) emoties bij begeleiders, waardoor er minder ver-
trouwen en minder interactie is met de persoon met ernstige beperkingen. Dit heeft 
vervolgens een negatieve invloed op die relatie en mensen met ernstige beperkingen 
gaan zich daardoor nog angstiger voelen. Zij hebben juist nabijheid en contact no-
dig. McGee (1990) benadrukt dat de aandacht moet uitgaan naar wat de persoon 
nodig heeft, om de aanleiding van het probleem weg te nemen en niet moet liggen 
op het inperken van het ongewenste gedrag. 

Uit het onderzoek komen verrijking in het leven van alledag en een rustige 
sfeer als bevorderende condities naar voren. Verrijking en een rustige sfeer kun-
nen echter op gespannen voet met elkaar staan. Aan een rustige sfeer met ritme 
en continuïteit ontlenen personen met ernstige beperkingen zekerheid, waardoor 
veiligheid ontstaat. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat. Ritme of vaste pa-
tronen geven structuur en ordenen de dag: dagelijks terugkerende patronen zoals 
een vaste tijd van opstaan, ontbijten, douchen, naar bed gaan en een vast week- en 
weekendindeling geven houvast en rust. Veiligheid en rust zijn beiden nodig om te 
kunnen groeien. Wielink (2000) concludeert in een onderzoek onder mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen dat continuïteit 
in herhaling en het hebben van vaste begeleiders een positieve invloed heeft op meer 
interpersoonlijke relaties en op ontplooiing van de persoonlijkheid. Ook Wijnroks 
(2013b) bevestigt dat bij mensen met een verstandelijke beperking routine en her-
haling belangrijke voorwaarden zijn voor ontplooiing. 
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Maar een teveel aan veiligheid en rust kan leiden tot inperking van mogelijkheden, 
onder-vraging en gebrek aan uitdaging en daarmee groei- en ontplooiingsmogelijk-
heden in de weg staan. Anderzijds kan een teveel aan uitdaging en het bieden van 
een teveel aan prikkels de problemen in het functioneren van mensen met ernstige 
beperkingen ontkennen. Het is van belang dat begeleiders een juiste balans vinden 
tussen passende veiligheid en voldoende uitdaging, waardoor mensen met ernstige 
beperkingen zich kunnen ontplooien en meer verrijking ervaren.

Een andere, belangrijke bevorderende conditie voor floreren is een passende 
leefomgeving. Het leven in kleine groepen is positief, ongeacht of de betrokke-
ne binnen of buiten een instellingsterrein woont. Ook dient de fysieke omgeving 
adequaat te worden ingericht. Het gaat dan onder andere naast kleinschaligheid, 
om ruimte in en om het huis, een aangename sfeer en een eigen plek, waardoor er 
meer individuele aandacht en privacy is en het gevoel van veiligheid zal toenemen. 
Deze conclusie wordt ondersteund door diverse onderzoeken, waaronder Schuring 
et al. (1990). In hun onderzoek onder mensen met ernstige gedragsproblemen in 
een intramurale setting wordt onder andere aangetoond dat het leven in een grote 
groep de onveiligheid vergroot, omdat er een grote kans is op interacties tussen 
personen en zij elkaar sneller beïnvloeden met ongewenst gedrag (het zogenoemde 
sneeuwbaleffect). Zie ook Reinders (2000b, p.19) die een huis omschrijft als: “[…] 
een habitat, een plek waar we gewoon kunnen zijn”. 

Uit het onderzoek komt ook een aantal strategieën naar voren, die ingezet kunnen 
worden om waarden te helpen realiseren en condities te verbeteren. Een belang-
rijke strategie is het stimuleren van de communicatie door het vergroten van de 
woordenschat of het aanleren van een vorm van non-verbale communicatie zoals 
het gebruik van gebaren, pictogrammen, verwijzers of door het geven van een func-
tionele communicatie training. Dit is in lijn met onderzoek van Richman (2008), 
Sterkenburg (2008) en Vlaskamp, Poppes en Zijlstra (2005). 

De gedachte is dat elke persoon recht heeft op communicatie en daarom moet 
alles wat communicatie tot stand kan helpen brengen, worden benut. 

Naast communicatieve vaardigheden gaat het ook om vaardigheden die nodig 
zijn om in de leefgroep en in de samenleving te participeren, zoals het geven van 
een hand aan een andere persoon, het gaan naar de markt, het drinken van een kop 
koffie bij de buren of het gaan op vakantie. Ten slotte zijn vaardigheden relevant die 
nodig zijn om een nuttige bijdrage te leveren aan het gedeelde bestaan, zoals auto 
wassen, tuinieren, huishoudelijke taken uitvoeren, folders rondbrengen. 

Het aanleren van vaardigheden vereist een relatie, gebaseerd op vertrouwen 
en oprechte betrokkenheid (zie bijvoorbeeld De Belie & Van Hove, 2003; Došen, 
2010; McGee, 1990). Een dergelijke relatie kenmerkt zich door afstemming op de 
interesses en de beleving van de persoon enerzijds en het creëren van voldoende 
groeikansen om de vaardigheden optimaal te benutten anderzijds. 

Een belangrijke strategie is ook het stimuleren van verwanten om deel te nemen 
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aan het zorgproces. Verwanten maken deel uit van het gewone leven van mensen 
met ernstige beperkingen. We zien echter dat verwanten niet altijd worden betrok-
ken bij de zorg. Uit onderzoek van Buntinx (2004b) en Speet, Delnoij en Sixma 
(2005) blijkt dat verwanten beperkt worden geïnformeerd over de dagelijkse gang 
van zaken. Ook onderzoek door Van der Meer, Embregts, Hendriks en Sohier 
(2012) onder ouders van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen wijst uit dat zij beperkt worden betrokken bij de zorg. 

Als verwanten worden betrokken, durven zij niet altijd kritisch te zijn. Ze blij-
ven liever anoniem, omdat ze sancties vrezen en het gevoel hebben geen recht van 
spreken te hebben, omdat ze zelf hebben gefaald. Onderzoek van Murray (2000) 
toont aan dat de samenwerking tussen verwanten en begeleiders niet altijd vlek-
keloos verloopt. Ook Isarin (2004) beschrijft dat ouders kwetsbaar zijn, omdat ze 
afhankelijk zijn van begeleiders. Zij benadrukt dat ouders regelmatig worstelen met 
de ervaren ‘overname’ van het kind door begeleiders. Isarin is van mening dat de 
beleving en de ervaring van ouders te beperkt een plek hebben in de zorg. Joha, Ge-
rards, Nas, Van Gendt en Kersten (2006) pleiten voor een systeemgerichte aanpak 
waarbij van begeleiders wordt verwacht dat zij gaan samenwerken met verwanten 
en rekening houden met ieders rol en verantwoordelijkheid. Egberts (2012) gaat 
uit van een driehoek: de persoon met een verstandelijke beperking aan de top, de 
verwanten en begeleiders aan de basis. Hij benadrukt dat de top kan groeien als de 
basis stabiel en stevig is. Het werken met systemen vraagt, aldus Egberts, zorgvul-
digheid en specifieke kennis en vaardigheden van begeleiders. 

4.4  Conclusie 

Goede zorg is gericht op het realiseren van de kernwaarde ‘floreren’. Deze kern-
waarde omvat meerdere waarden: zich thuis en gelukkig voelen, zichzelf kunnen 
zijn, zich prettig voelen en kunnen genieten op een plek waar aandacht is voor 
warmte, sfeer en gezelligheid. Floreren is een gemoedstoestand en een vorm van 
leven. 

Aan floreren zijn meerdere condities verbonden. Belemmerende condities zijn 
de geringe mate van communicatie waartoe mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen in staat zijn en hun geringe vermogen om 
tot weloverwogen keuzes te komen. Bevorderende condities zijn de betrokkenheid 
van verwanten en begeleiders, de mogelijkheid tot verrijking in het leven van alle-
dag en een passende leefomgeving en een rustige sfeer. Onder dergelijke condities 
kunnen mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragspro-
blemen zich ontplooien en van het leven genieten, waardoor gedragsproblemen 
verminderen. 

Begeleiders zetten strategieën in om adequate condities te scheppen. Een be-
langrijke strategie is het stimuleren van de communicatieve vaardigheden van men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. An-
dere strategieën zijn het stimuleren van alledaagse vaardigheden en het versterken 
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van participatie van verwanten in het zorgproces. Om deze strategieën te kunnen 
inzetten, dienen begeleiders over kwaliteiten te beschikken: de bereidheid om de 
ander te leren kennen, kunnen onderkennen wie de ander is en geduld. Ook dient 
de structuur van de organisatie mee te veranderen. 



Capabilities in de praktijk 
van zorg voor mensen met 
een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige  
gedragsproblemen

5.
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5.1  Inleiding

Nussbaum onderscheidt, zoals gezegd, tien capabilities die als geheel een goed leven 
weerspiegelen. De capabilities zijn van toepassing op alle burgers en dienen voor 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen 
niet anders te zijn. Wel kunnen zij per individu een verschillende invulling krijgen 
en kunnen voor de een meer of minder belangrijk zijn dan voor de ander. 

Door na te gaan hoe de lijst met capabilities praktisch toepasbaar is op het 
leven van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen, kunnen we bijdragen aan goede zorg. Waar mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen speciale behoeften hebben 
kan de lijst worden verfijnd voor deze specifieke doelgroep. Deze verfijning kan 
helpen bij de verbetering in de dagelijkse zorgpraktijk van mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welk licht de resultaten van de interviews 
werpen op de capability approach van Nussbaum. De derde deelonderzoeksvraag 
luidt:

Hoe kan de capability approach inspiratiebron zijn voor de praktijk van 
zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig 
probleemgedrag?

Per capability wordt in paragraaf 5.2 onderzocht hoe deze vorm krijgt in de prak-
tijk van zorg. Eerst wordt de beschrijving van de capability weergegeven, zoals die 
te vinden is in Grensgebieden van het recht (2006, p.76-78).Vervolgens wordt geke-
ken welke invulling in de praktijk aan de desbetreffende capability wordt gegeven, 
ondersteund door citaten uit de interviews. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
naar intramurale of decentrale setting. Als derde wordt onderzocht wat de theorie 
van Nussbaum en de praktijk van elkaar kunnen leren: hoe kunnen de capabilities 
worden gebruikt om de zorg te verbeteren en hoe dienen de capabilities verder te 
worden toegespitst voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ern-
stige gedragsproblemen. In paragraaf 5.3 wordt in de samenvatting een overzicht 
weergegeven van de tien capabilities met de daarbij behorende kernelementen en 
voorwaarden voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen (tabel 2). 

Bij de verzameling van de data heeft het theoretisch kader van de capabilities 
approach niet direct een rol gespeeld. Een voordeel daarvan is, dat de vragen niet 
door de theorie gekleurd waren. Een nadeel is, dat sommige thema’s die in de theo-
rie een rol spelen niet aan de orde zijn gekomen in de interviews. 



101

5.2 Capabilities in de zorgpraktijk

5.2.1  Capability 1  Leven

Formulering van de capability

De capability om een menselijk leven te leiden van een normale duur. Dit betekent 
het niet voortijdig hoeven overlijden of de kwaliteit van leven zo te reduceren dat 
het niet de moeite waard is om geleefd te worden. 

Gegevens uit de interviews

In de interviews wordt het leiden van een leven van normale duur niet gethemati-
seerd. Het onderwerp ‘kwaliteit van leven’ speelt wel een rol in de data. Een ma-
nager zegt:

Het gaat er om dat je bij deze kwetsbare doelgroep probeert hun levens-
geluk te geven. Dat je probeert af te lezen, binnen alle beperkingen, waar 
ze zich gelukkig bij voelen en niet per se allerlei hoge doelen hoeven na te 
streven. Waar het kan prima, maar dat is niet het uitgangspunt. Dan gaat 
het om de kwaliteit van leven (M2,p2).

Het leven van alledag

Een thema in de interviews dat duidelijk verband houdt met kwaliteit van leven, is 
het belang van het leven van alledag. Vooral binnen decentrale settingen proberen 
begeleiders een alledaagse leefstijl na te streven. Dit leidt in hun ogen tot een verbe-
tering van de kwaliteit van leven en bijgevolg tot een vermindering van gedragspro-
blemen. Een begeleider verwoordt dit zo:

We hebben geen metalen toilet, maar een porseleinen toilet. We hebben 
ervoor gekozen geen hek om de tuin te doen, dat is niet nodig gebleken. 
De deuren gaan niet op slot. Er is een warme en sfeervolle inrichting, we 
bieden meer verschillende activiteiten zoals wandelen langs het strand in 
plaats van op het terrein, eten bij het pannenkoekenhuis en rijden met 
de bus. Er werd bijna niets meer kapot gemaakt door de bewoners en de 
gedragsproblemen verminderden (B6,p6.) 

Vanuit deze gedachte wordt een meer ‘gewone’ kwaliteit van de leefomstandighe-
den benadrukt, zoals een sfeervolle inrichting van het huis of er netjes en verzorgd 
uitzien zoals ieder ander, eten aan een gedekte tafel. Op deze wijze is er meer aan-
dacht voor de waardigheid van de bewoners. Een manager zegt:

Een bewoner, die niet kon lopen en niet kon zien, lag daar maar. Hij rea-
geerde op de geur van eten en toen hebben ze [begeleiders] een constructie 
bedacht dat hij kon staan in bed met steun…Hij stond naast het fornuis 
als er werd gekookt en hij stond erbij. En ja, die man begon te lachen, die 
vond het heerlijk terwijl hij twintig jaar gewoon in de hoek van de kamer 
had gelegen. Het zijn kleine dingen, maar heel wezenlijke (M8,p7).
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Er is ook aandacht voor het afwisselen van dagelijkse activiteiten. Een begeleider 
vertelt:

Dat je niet iedere dag het rondje door het bos hoeft te lopen, maar dat je 
ook eens lekker uit kunt waaien bij het Veluwemeer. Om daar eens lekker 
te banjeren langs het water, want ik ben ervan overtuigd dat het variëren 
één van de belangrijkste dingen is. Dat ze [bewoners]meer van de wereld 
zien en dat is gelijk de meerwaarde (B11,p4).

Een ander aspect van het leven van alledag is het hebben van een duidelijk ritme 
van dag, nacht, weekend en jaar. Verwanten zijn hier tevreden over. Een broer zegt 
hierover: 

Een weekend wordt gezien als een moment om te ontspannen. Dus lekker 
uitslapen en chips bij de televisie, maar ook een uitje. Dat is even afwijken 
van het weekritme. Ik heb het idee dat het M [broer] goed doet (V8,p11).

Een voorbeeld van een dagritme waarin mensen met ernstige beperkingen op tijd 
opstaan, naar hun werk gaan en weer thuis komen, wordt verwoord door een ma-
nager:

Hij [bewoner]gaat op tijd naar bed, ligt niet de hele dag op bed, hij slaapt. 
Hij krijgt op tijd zijn eten, een goede verzorging en op tijd zijn activiteiten, 
in een omgeving waarin hij zich prettig voelt. Dit is een belangrijk uit-
gangspunt (M4,p2).

De meeste begeleiders in een decentrale setting oriënteren zich op de samenleving. 
Zij proberen de leefwereld van mensen met ernstige beperkingen verder te vergro-
ten door het creëren van alledaagse activiteiten en activiteiten in de samenleving. 
Een begeleider zegt:

Ik schoof hem [bewoner] aan de tafel voor het raam en hij was zo gefasci-
neerd aan het kijken naar de kinderen die op straat aan het spelen waren. 
En ja, dat is gewoon. Ook krijgt hij gebarentraining en de logopedist 
komt dat in zijn appartement geven, hij hoeft niet naar het instellingster-
rein. Glas in de glasbak gooien, je trekt je jas aan en gaat lekker de straat 
op en dan ziet hij ook nog leuke dingen (B11,p2/3).

Beschouwing

Het recht op een menselijk leven wordt door de respondenten zonder meer voor-
ondersteld. Toch is dat, benadrukt Nussbaum, in de geschiedenis geen vanzelfspre-
kendheid. “In een ander tijdperk zouden mensen met ernstige beperkingen waar-
schijnlijk als baby gestorven zijn” (2006, p.95).

Deze capability gaat verder dan overleven. Het gaat om menselijk leven, om 
ontwikkelingskansen en om deelname aan het sociale leven. Het recht op een waar-
dig leven in onze samenleving op basis van onze menselijkheid, op wat mensen 
met een beperking en zonder een beperking gemeen hebben met elkaar en wat hen 
verbindt (Taylor & Bogdan, 1989). 
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Het leven van alledag impliceert ook gewoon wonen, meedoen in de samenleving 
en erbij horen. Nadenken over alledaagsheid voor onszelf, helpt ons na te denken 
over alledaagsheid voor mensen met ernstige beperkingen. Het hebben van vaste 
patronen die regelmatig terugkeren: vaste tijden van eten en slapen, inspanning en 
ontspanning, week- en weekendritme, dag- en nacht ritme, etc. Huiselijkheid, een 
vaste plek aan tafel, contact met anderen of op vakantie gaan, behoren eveneens tot 
aspecten van het dagelijks leven. Deze patronen leiden tot meer kwaliteit van leven 
en meer verrijking. Dit aspect zal in capability 7 verder aan bod komen. 

Geconcludeerd kan worden dat door het opdoen van alledaagse ervaringen het 
leven van mensen met ernstige beperkingen meer kleur krijgt. Dit is voor mensen 
met ernstige beperkingen nog meer van belang dan voor ‘gewone burgers’. De be-
tekenis van het leven van alledag, dient als het gaat om de zorg voor mensen met 
ernstige beperkingen, dan ook sterker te worden benadrukt dan de formulering die 
Nussbaum stelt. 

5.2.2  Capability 2  Lichamelijke gezondheid

Formulering van de capability

De capability om een goede gezondheid te hebben en zich voort te planten. Het 
verwerven van goede voeding en geschikte huisvesting.

Gegevens uit de interviews

Goede gezondheid 

Verwanten leggen de nadruk op het belang van gezondheid en lichamelijke verzor-
ging. Een moeder vertelt:

Goed verzorgd zijn, goed te eten krijgen, goede lichamelijke verzorging 
krijgen. Ja, dat komt voor mij op de eerste plaats. En ik vind dat ze veel 
liefde moeten krijgen en dat ze begrepen moeten worden (V11,p1). 

Verwanten en begeleiders benadrukken dat het belangrijk is aandacht te hebben 
voor de specifieke wijze waarop mensen met ernstige beperkingen uiten dat er op 
lichamelijk gebied iets aan de hand is. Soms uiten ze pijn door het laten zien van 
ongewenst gedrag zoals zichzelf verwonden, anderen slaan, schreeuwen, zich terug-
trekken, niets willen. Een begeleider zegt: 

A [bewoner] automutileerde heel erg, hij had zijn hele neusschot weg 
gepeuterd. Achteraf bleek dat hij hooikoorts had, hij had gewoon heel veel 
jeuk aan de neus. We wisten niet wat hij had (B16,p2).

Medische zorg wordt eveneens als belangrijk genoemd voor het in stand houden en 
bevorderen van een goede gezondheid. Een zus zegt:

Het uitvoeren van medische controles. Iemand kan iets aan zijn vinger 
krijgen, nou, als je daar niet alert op bent, kan daar een fikse ontsteking 
ontstaan (V9,p5).
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 Verwanten benadrukken ook het belang van technische hulpmiddelen, omdat zij 
zich zorgen maken over de gezondheid van hun familielid:

Ik [zus] heb erg gezeurd over videobewaking voor de nacht, voor de 
hoofdwacht, want ze kunnen hem niet zien…Hij [broer] is niet te vertrou-
wen en als hij los komt uit de riemen slaat hij zichzelf…Nou, die videobe-
waking heeft hij nu gelukkig. Dat is een grote geruststelling (V7,p3).

Voortplanting 

Over voortplanting worden door de respondenten geen uitspraken gedaan in de 
interviews. De veronderstelling is dat mensen met ernstige beperkingen geen keuze 
kunnen maken als het gaat om voorplanting, omdat zij de gevolgen die dat met zich 
meebrengt, niet kunnen overzien. 

Smakelijke voeding

Verwanten willen graag dat hun familieleden eten en drinken krijgen dat ze lek-
ker vinden. Begeleiders vertellen dat het eten toebereid wordt aangeleverd bij de 
woning en dat zij meestal niet zelf koken, hoewel ze dit wel zouden willen. Een 
begeleider vertelt: 

Een eigen keuken waar je zelf voor bewoners kunt koken. Dat geeft toch 
een stukje meerwaarde qua geuren, meehelpen of meekijken als iets staat 
te pruttelen. Dat is huiselijker dan kant en klare maaltijden…Lekker eten 
is belangrijk (B1,p8/14). 

Het komt ook voor dat mensen met ernstige beperkingen meer tijd en aandacht 
nodig hebben bij het eten dan een instelling kan bieden. Vanuit deze gedachte is 
de hoeveelheid beschikbare zorg niet toereikend om aan de zorgvraag te kunnen 
voldoen. Een manager zegt hierover:

Als je situaties bekijkt waarin je thuis anderhalf tot twee uur over een 
warme maaltijd doet en de kwaliteit van een warme maaltijd belangrijk 
vindt, dan kan dat niet in de instelling. Dat betekent al snel dat je [bewo-
ner] gemalen eten krijgt of sondevoeding en dit gaat in ieder geval altijd 
ten koste van de kwaliteit. De financiële middelen zijn niet aanwezig, zeg 
maar de mankracht is er niet (M2,p1).

Passende huisvesting

Uit de data komt naar voren dat respondenten verschillend denken over de ge-
schiktheid van huisvesting en de locatie. In het bijzonder staat ter discussie of tra-
ditionele instellingen in staat zijn voor mensen met ernstige beperkingen passende 
huisvesting te bieden. 

Decentraal wonen heeft bij respondenten de voorkeur, mits er sprake is van 
ruimte en kleinschaligheid, de woning aan de rand van een rustig(e) buurt of dorp 
staat of er gewoond of gewerkt wordt op een zorgboerderij. Een begeleider vertelt:
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Een boerderij in het buitengebied…Dan trekken we de deur open en we 
staan zo in het landelijk gebied. En dan hoef ik me niet druk te maken om 
auto’s op een drukke straat of een bewoner die de straat op loopt (B8,p7).

De gedachte is, dat door kleinschaligheid mensen met ernstige beperkingen meer 
persoonlijke aandacht krijgen, meer privacy hebben en minder rekening hoeven te 
houden met anderen, wat van invloed is op de stemming en de veiligheid. Een zus 
verwoordt dit als volgt:

Hij [broer]had veel gedragsproblemen en ik vroeg me vaak af: “Wat is dit 
voor leven hier op die instelling, op deze groep”…Hij heeft een tweeper-
soons appartement gekregen, op een buitenlocatie en het is veel norma-
ler…Er is veel meer rust. De gedragsproblemen verminderen en hij geniet 
veel meer van het leven (V9,p2).

Daarnaast wordt de mogelijkheid geopperd mensen met ernstige beperkingen thuis 
te laten wonen en de daarvoor benodigde professionele ondersteuning te onderzoe-
ken. Een zus zegt:

Als ik het aankan en als hij ’s nachts zou slapen, reken erop dat ik hem 
naar huis zou halen. Maar ja, ik weet niet hoe het moet, want dan moet ik 
iemand hebben voor de nachtdienst (V7,p12).

Ook heeft een aantal verwanten er nadrukkelijk voor gekozen hun familielid zo 
dicht mogelijk bij de familie te laten wonen. Een moeder vertelt: 

Ik heb gekozen voor een woonplek in de samenleving, omdat het dicht bij 
de familie is en ik bij hem op bezoek kan gaan (V15,p6).

Verwanten geven dan ook de voorkeur aan een woonplek die het meest overeen-
komt met een gezinssituatie waar mensen zich thuis voelen en meer zichzelf kunnen 
zijn. Een broer drukt dit als volgt uit:

Hoe M [broer] thuis was. Hoe mijn vader en mijn moeder met hem om-
gingen en hoe hij daar op reageerde. Die situatie herkende hij als een fijne 
situatie en dat probeer je terug te laten komen op de afdeling (V8,p1).

‘Omgekeerde integratie’ wordt eveneens onderscheiden als een mogelijkheid. Dit 
houdt in dat het instellingsterrein wordt ingericht als een kleine buurt, waarbij 
mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven. Het kan worden gezien 
als een tussenvorm tussen institutionalisering en deïnstitutionalisering. Mensen met 
ernstige beperkingen kunnen dan blijven wonen op een beschermd instellingster-
rein. Een vader vertelt:

Op een instellingsterrein kunnen ze huizen bouwen waar burgers kunnen 
komen wonen. Als we [ouders] jonger waren, zou ik onmiddellijk heb-
ben gezegd dat ik een huis zou willen, zodat onze zonen, die leven in een 
instelling, gedurende de dag binnen kunnen lopen en nog steeds hun eigen 
plek hebben (V10,p11).
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Een aantal verwanten en begeleiders is tevreden over het wonen op een instel-
lingsterrein, omdat het bescherming biedt; zij zien dit als een second best oplossing. 
Een manager vertelt: 

Soms is een levenslang verblijf op een instellingsterrein het meest haalbare 
voor een bewoner. En dan moet je het terrein zodanig benutten en inrich-
ten dat iemand toch op alle levensgebieden prikkeling ontvangt en mensen 
ontmoet (M2,p10).

Beschouwing 

Gezondheid, voeding en huisvesting blijken belangrijke onderwerpen in de zorg 
voor mensen met ernstige beperkingen. Voor deze mensen is veel te winnen door 
verbeteringen in de zorg, de voedselbereiding, het eten zelf en de woonsituatie. Deze 
aspecten zijn als condities van goede zorg in hoofdstuk 4 aan de orde geweest en 
komen in hoofdstuk 6 terug. 

Relevant is het zelf eten koken. Het levert een belangrijke bijdrage aan de verrijking 
van het leven van mensen met ernstige beperkingen. In dit verband kan worden ge-
dacht aan de inzet van vrijwilligers bij het eten koken, boodschappen doen, groen-
ten verbouwen, etc. Ook een mogelijkheid is personen op andere momenten te laten 
eten of op momenten dat begeleiders wel tijd hebben. Dit vraagt het loslaten van 
vaste structuren en meer creativiteit en flexibiliteit van begeleiders en management. 

De huidige vormen van wonen voldoen lang niet altijd aan de minimale voor-
waarden op het gebied van ruimte, kleinschaligheid, inrichting en veiligheid. Thuis 
blijven wonen is vaak alleen met intensieve ondersteuning en diverse aanpassingen 
mogelijk. Wonen op een beschermd instellingsterrein wordt niet altijd ervaren als 
wonen in een ‘eigen’ huis. 

Nussbaum benadrukt dat iedere persoon over een adequate woning dient te 
beschikken: “Een adequaat huis of andere vorm van onderdak lijkt inherent aan de 
idee van de menselijke waardigheid” (2006, p.250).

Voor diegenen die wonen binnen een instelling, is het leven in een kleine groep 
met voldoende ruimte essentieel. Tegelijkertijd blijft het zaak dat het wonen in de 
samenleving wordt bevorderd. De directe leefomgeving is belangrijk voor mensen 
met ernstige beperkingen en dient in deze capability centraal te staan. Diverse on-
derzoeken hebben inmiddels aangetoond, dat kleinschaligheid en het leven in de 
samenleving een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven (zie onder anderen 
Emerson et al., 2001; Felce, Jones & Lowe, 2000; Van Loon, 2006; Mansell & Be-
adle-Brown, 2010; Stancliffe, Hayden, Larson & Lakin, 2002; Taylor & Bogdan, 
1998; Young, 2006). 

Een ander punt dat van belang is, is dat mensen met ernstige beperkingen en 
hun verwanten meer worden betrokken bij de keuze van een woonplek en de me-
debewoners. Zo tonen Stancliffe et al. (2011) in hun onderzoek aan dat inspraak in 
de keuze van woonplek en medebewoners leidt tot een grote mate van tevredenheid 
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en tot bevordering van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke 
beperking. 

Geconcludeerd kan worden dat het belang van deze capability in de praktijk wordt 
onderkend, met uitzondering van voortplanting. Zowel uit de interviews als uit de 
theorie van Nussbaum valt echter af te leiden dat de samenleving voor de realise-
ring van goede gezondheid, voedsel en passende huisvesting nog wel meer voor-
waarden zou mogen creëren. 

5.2.3  Capability 3 Lichamelijke integriteit

Formulering van de capability

De capability om zich vrij van de ene plek naar de andere te kunnen bewegen. Ge-
vrijwaard te zijn van misbruik en geweld, inclusief seksueel en huiselijk geweld. De 
capability tot seksuele voldoening, keuzevrijheid op het gebied van voortplanting 
en controle over het eigen lichaam. 

Gegevens uit de interviews

Bewegingsvrijheid
Uit de data komt naar voren dat respondenten bewegingsvrijheid een belangrijke 
waarde achten in het leven van mensen met ernstige beperkingen. Het volgende 
citaat is afkomstig van een begeleider:

Bewoners genieten van hun vrijheid op hun manier, het zelf een rondje 
kunnen fietsen (B2,p8).

Een moeder vertelt:

Rondskelteren, zelf rondlopen en even naar de portier lopen…en zelf naar 
dagbesteding lopen, dat is heel belangrijk voor hen (V1,p7).

Bewegingsvrijheid wordt niet altijd bevorderd door verhuizing van het instel-
lingsterrein naar de samenleving. Een aantal verwanten en begeleiders heeft de er-
varing dat wonen in de samenleving leidt tot meer beperkingen in de bewegings-
vrijheid dan wonen op een instellingsterrein. Mensen met ernstige beperkingen zijn 
vaak niet veilig in het verkeer, waardoor ze niet alleen naar buiten kunnen gaan om 
bijvoorbeeld te fietsen. Dit heeft tot gevolg dat de deuren op slot zijn. Een moeder 
verwoordt dit als volgt: 

Ik denk dat bewoners in de wijk al vrijheden hebben ingeleverd, want op 
het terrein van de instelling kun je lekker rondlopen. Op de D [buitenlo-
catie] kun je dat niet, dus zit T [zoon] toch weer achter een hek (V1,p10). 

Ditzelfde fenomeen doet zich overigens ook voor op het instellingsterrein, waar de 
meeste mensen met EVB&EGP niet alleen naar buiten gaan of een hoog hek om de 
tuin staat, waardoor zij zich niet vrij kunnen bewegen.
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Bewegingsvrijheid hangt samen met cultuur.

In intramurale settingen ligt de nadruk vaak op het handhaven van de orde in de 
groep, het controleren van situaties of het vóór zijn van escalaties door het treffen 
van veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen, waaronder het afzonde-
ren van bewoners op hun slaapkamer, beperken bewoners in hun vrijheid. Een 
begeleider zegt:

In het weekend sta je vaak alleen op de groep. Dan zullen we bewoners 
veel vlugger naar hun kamer verwijzen en de deur af en toe op slot doen, 
omdat de inschatting is dat het wel kan escaleren (B8,p1). 

Verwanten hebben er moeite mee dat begeleiders het gedrag van hun familielid 
proberen te beheersen en te controleren door hun vrijheid in te perken. Ze zouden 
het graag anders zien.

In decentrale settingen gaan begeleiders vaker bewust en kritisch om met de toepas-
sing van vrijheidsbeperking. Soms is een minder ingrijpende vorm mogelijk, waar-
door meer vrijheid en variatie mogelijk is in het leven van alledag:

L [bewoner] liep overdag [instelling] in een dwanghes. Dit is er af gegaan 
en hij heeft nu alleen nog een touw om als we gaan wandelen [in het 
dorp]. Hij heeft er geen last van…Hij heeft er de vierdaagse mee gelopen 
(B6,p4).

Begeleiders proberen rekening te houden met de buren en overlast te voorkomen 
door bijvoorbeeld niet met een bewoner te gaan wandelen wanneer hij of zij erg 
onrustig is:

Als hij [bewoner] verbaal heel onrustig is [gillen, schreeuwen] dan ga ik 
dus niet met hem wandelen. Dan blijf ik hier een beetje achter het huis, 
want in deze buurt wonen overal andere mensen (B10,p4).

Het besluit om een bewoner te laten verhuizen naar een decentrale woning vereist 
nadrukkelijk aandacht voor de afbouw van vrijheidsbeperkende middelen. Een ma-
nager vertelt:

Als je kiest om op een buitenlocatie te gaan wonen, dan zeg je dus eigen-
lijk: dan gaan we geen middelen en maatregelen1 toepassen. Dan stimu-
leren wij dat sommige maatregelen, die al dertig jaar worden toegepast, 
afgebouwd worden. Als dit niet lukt dan moeten we kijken of de per-
soon toch de mogelijkheid krijgt om op een buitenlocatie te gaan wonen 
(M4,p5).

1  Middelen en maatregelen die zijn toegestaan om de vrijheid van een bewoner in te 
perken bestaan uit: separeren, afzonderen, fixeren, ongewilde toediening van vocht en/of 
voedsel. Met als doel het afwenden van gevaar voor de bewoner en/of zijn directe omgeving 
(IGZ, 2008). 
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Dat impliceert een andere manier van begeleiden. Zo zegt een begeleider: 

Als er fietsers aankomen, pak ik hem [bewoner]bij de arm en ga tussen J 
en de fietsers lopen. Hij trekt negenennegentig komma negenennegentig 
keer niet iemand van de fiets, maar die ene keer dat hij ze wel van de fiets 
trekt, heb je een probleem (B6,p7).

Structuur of individuele aanpak? 

De rol van cultuur blijkt ook uit het belang dat wordt gehecht aan handhaving 
van de dag structuur. In intramurale settingen wordt vaak gewerkt met een vast 
dagprogramma, dat bestaat uit steeds terugkerende activiteiten, dag in dag uit. Een 
begeleider zegt:

Ze [bewoners] hebben allemaal een duidelijk programma. Ik hoef eigen-
lijk zelf niet na te denken wat ik moet gaan doen, want van avond tot 
avond staat vast wat ze gaan doen (B7,p1).

Veranderingen gaan mondjesmaat. Een begeleider vertelt:

De familie heeft ook heel vaak gevraagd of wij geen uitstapjes of zo gin-
gen doen en wij dachten: “Dat gaan we niet doen”. We hielden ons strikt 
aan ons dagprogramma. Nu, na twee jaar gaan we toch uitstapjes met ze 
maken (B9,p2).

Managers benadrukken dat begeleiders beslissingen overnemen van mensen met 
ernstige beperkingen en te veel en te vaak bepalen wat goed is voor hen. Hierdoor 
worden mensen met ernstige beperkingen in hun ogen bijna in alles beperkt en gaan 
vaardigheden verloren waardoor zij meer passief en afhankelijk zijn geworden dan 
nodig. Een manager verwoordt dit als volgt:

Begeleiders zijn allemaal zorgzame types, want zij nemen heel veel uit 
handen van bewoners: wij zijn zo zorgzaam, wij willen alles voor de be-
woner doen en wij ontnemen daardoor de kansen voor eigen ontplooiing 
(M5,p14).

Gevrijwaard van misbruik en geweld

Vrijheidsbeperking is een omstreden thema in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Wanneer de vrijheid onnodig wordt ingeperkt, is er sprake 
van onbedoeld, maar daarmee niet minder ingrijpend, misbruik. Dat is bijvoor-
beeld het geval wanneer vrijheidsbeperking niet in het belang van de persoon met 
ernstige beperkingen wordt ingezet, maar het belang van de begeleider prevaleert. 
Een zus vertelt:

Als je al heel bang bent [broer] en ook nog eens alleen gezet wordt, kan 
ik me niet voorstellen dat het goed voor hem is, wel voor de groepsleiding 
(V4,p6).

Ook wordt vrijheidsbeperking toegepast indien er te weinig begeleiders op de groep 
staan. Een moeder zegt hierover: 
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Omdat er geen personeel was, hebben ze haar gewoon op bed vastgebon-
den. Dan hoefden ze [begeleiders] verder niks meer te doen en dat vind ik 
heel erg (V2,p3). 

Vaak wordt vrijheidsbeperking ingezet omdat men het gewoon is: “We doen het 
altijd zo”. Dit houdt in dat vrijheidsbeperking onderdeel is geworden van de dage-
lijkse zorg en eindeloos van toepassing blijft. Het volgende citaat is afkomstig van 
een begeleider:

Ja, nu ik erover nadenk is het ook wel heel gemakkelijk dat kastjes altijd 
op slot zitten, het kan nooit fout gaan. Ik moet me daar bewust van wor-
den, de bewoner vraagt daar niet om (B3,p13).  

Om deze gewoonte of routinematige benadering te doorbreken, is, volgens mana-
gers, een attitude- en cultuurverandering nodig bij begeleiders. Managers hebben 
de ervaring dat dit een proces is van lange adem dat veel tijd, geduld en overtui-
gingskracht vraagt:

 Medewerkers die gehospitaliseerd zijn, hebben moeite met veranderingen. 
Dat vind ik een beperking. Dat is werk voor ons [managers]. Maar het is 
best een pittig proces (M5,p14).

Routinematig handelen is niet alleen van toepassing op begeleiders. Mensen met 
ernstige beperkingen zijn eveneens gewend geraakt aan vrijheidsbeperkingen, om-
dat deze jarenlang routinematig worden toegepast. De toepassing ervan is tot on-
derdeel geworden van het dagelijkse leven, waardoor zij niet meer zonder kunnen. 
Een manager verwoordt dat zo:

Op bed wil hij [bewoner] per se die polsbandjes. Dat krijgen we er maar 
niet uit. Ja, en als je dan praat over gehospitaliseerd zijn. Dat is ongeloof-
lijk. Dat is heel triest (M5,p3).

Respondenten zijn het erover eens dat het uitermate moeilijk is om deze gewoon-
tevorming te doorbreken: het is een tijdrovend proces. Het gevolg is dat beperking 
in de vrijheid langdurig van toepassing blijft en dat de noodzaak ontbreekt ermee 
te stoppen. Een begeleider zegt:

Bewoners die vast op bed liggen in de daarvoor bestemde Zweedse ban-
den en hessen, kunnen eigenlijk niet meer zonder. Wil je dit afbouwen, 
dan is het een kwestie van heel veel tijd. Zo erg dat je zou twijfelen aan 
het belang ervan (B3,p12).

Seksuele voldoening 

Mensen met ernstige beperkingen hebben seksuele behoeften. Het is niet eenvoudig 
daar adequaat ruimte aan te geven. Een moeder zegt:

Toen J [dochter] een puber was, ging ze masturberen en deed dit overal…
Dat was erg vervelend voor ons (V11,p2).
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Dat geldt ook voor de behoefte aan lijfelijk contact. Een begeleider vertelt:

A [bewoner] wil je wel eens een zoen geven. Nou, dat mag op de arm 
of wang, maar niet op de mond…S [bewoner] legt zijn hand op je voor-
hoofd. Dat is prima. Dat is een gebaar van hem dat hij je lief vindt 
(B16,p9).

Lichamelijk contact wordt begrensd door begeleiders, omdat zij seksuele aspecten 
willen vermijden. Het is voor begeleiders moeilijk om mensen met ernstige beper-
kingen te helpen zich op seksueel gebied te ontplooien.

Controle over het eigen lichaam

Mensen met ernstige beperkingen hebben hun reactie op een actie of handeling van 
iemand anders niet altijd onder controle. 

Vanuit een relatie of vertrouwensband kunnen mensen met ernstige beperkin-
gen zich begrepen voelen, waardoor zij hun gedrag kunnen aanpassen of een bege-
leider het gedrag kan beïnvloeden. Een begeleider verwoordt dit als volgt: 

Met hele kleine stapjes kun je een relatie opbouwen waardoor zij [bewo-
ner] zich begrepen en prettig voelt. Bij onrust zeg ik: “L kijk me eens aan, 
het komt allemaal goed, ik ga met je wandelen” en dan wordt ze rustig. 
Ze kan uithuilen in plaats van zichzelf verwonden (B3,p8/9). 

Beschouwing

Bewegingsvrijheid wordt door alle respondenten als een belangrijke waarde er-
varen. Dit past bij Nussbaums visie op lichamelijke integriteit. Voor mensen met 
ernstige beperkingen levert dit spanning op, omdat zij vaak sterk worden beperkt 
in hun vrijheid. 

Door een gestructureerde manier van ondersteunen worden veel beslissingen over-
genomen. Voor verwanten en begeleiders is het omgaan met de spanning tussen 
vrijheid van keuze enerzijds en paternalisme anderzijds niet eenvoudig. Om ‘ver-
keerd paternalisme’ tegen te gaan, zoekt Nussbaum een oplossing in ‘respectvol 
paternalisme’:

Een vorm van voogdijschap die zorgvuldig is afgestemd op het bijstaan 
van de persoon voor wie bijstand nodig is en wel zodanig dat die persoon 
wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk deel te nemen aan het nemen van 
beslissingen en het maken van keuzes. (2006, p.174)

De kans om zich vrij van de ene plek naar de andere te bewegen is groter buiten 
het instellingsterrein dan daarbinnen. Voor begeleiders is dan de stap gemakkelijker 
te zetten om met een persoon met ernstige beperkingen naar de markt te gaan of 
een wandeling te maken. Ook is er meer aandacht voor de afbouw van vrijheids-
beperkingen indien een persoon in de samenleving gaat wonen. Dit betekent dat 
bewegingsvrijheid gebaat is bij een vorm van wonen in de samenleving. Overigens 
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moeten de nadelen daarvan ook onder ogen worden gezien: soms is de bewegings-
vrijheid op het instellingsterrein groter dan daarbuiten. Op het thema ‘deïnstitutio-
nalisering’ wordt dieper ingegaan bij capability 7.

Een aantal begeleiders, vooral in intramurale settingen, gaat uit van de waarden 
‘veiligheid’ en ‘controle’. Er wordt regelmatig gehandeld volgens vaste patronen, 
ritme en regelmaat. Patronen leiden tot routines en routines op hun beurt tot een 
eigen cultuur. Zo is vrijheidsbeperking geworden tot een routine. Het lijkt of bege-
leiders zich vereenzelvigen met deze wijze van handelen. Zij zijn net zo afhankelijk 
van het instellingsleven als de bewoners. 

Vanuit het perspectief van Goodley en Runswick-Cole (2011) kunnen we ons 
de vraag stellen of er sprake is van geweld. Zij geven een breed kader aan geweld; 
er zijn meerdere vormen van geweld. Geweld wordt door hen niet gekoppeld aan 
de persoon, maar wordt gezien als gevolg van een interactie of een cultuur. Vrij-
heidsbeperking die niet wordt toegepast in het belang van de persoon, kan vanuit 
dit kader worden beschouwd als een vorm van geweld. 

Andere begeleiders, voornamelijk in decentrale settingen, gaan uit van de waar-
den ‘veiligheid’ en ‘leven van alledag’. Zij oriënteren zich meer op de samenleving 
waar vrijheidsbeperking niet gewoon is en sterk afwijkt van wat gebruikelijk is. 
Vrijheidsbeperking is ‘bijzonder’. Deze confrontatie prikkelt tot nadenken over hun 
handelwijze en verbetermogelijkheden. Er ontstaat meer probeerruimte voor ande-
re ideeën en kansen zoals herinrichting van de leefomgeving, waardoor mensen met 
ernstige beperkingen zich thuis voelen en daardoor veilig (Bat-haee, 2001). 

Veilig voelen betekent ook dat er geen dreiging uitgaat van begeleiders, dat zij 
interesse tonen in de persoon en hem/haar laten ervaren dat hij/zij er mag zijn. Op 
deze wijze kunnen mensen met ernstige beperkingen worden ondersteund en zullen 
zij meer vertrouwen krijgen en bijgevolg zullen de gedragsproblemen afnemen (Mc-
Gee, 1989). In dit kader gaan begeleiders uit van relationele veiligheid in plaats van 
terug te grijpen op technische veiligheid (vrijheidsbeperking). Deze ontwikkeling 
draagt bij aan hun kwaliteit van leven. Nussbaum sluit overigens vrijheidsbeper-
king niet uit (2012, p.48, 101).

De seksuele ontwikkeling van mensen met ernstige beperkingen komt, in het al-
gemeen, niet verder dan zelfbevrediging, waardoor het relationele stadium van de 
seksuele ontwikkeling vaak niet wordt bereikt (Van Gennep, 1985). Voortplanting 
is niet aan de orde bij mensen met ernstige beperkingen, maar mogelijk hebben 
zij ook geen leerkansen op dit gebied. Nussbaum benadrukt dat er moet worden 
nagedacht over mogelijke alternatieven om mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking, die extreem kwetsbaar zijn, een kans te geven om toch iets met kinderen 
te kunnen hebben:

Als S (persoon met een ernstige verstandelijke beperking) niet in staat is 
om zelf een kind op te voeden en te verzorgen, zelfs niet met hulp van 
anderen (dit is niet helemaal duidelijk), dan is de vraag: welke alternatieve 
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relatie met kinderen kun je bedenken om de rijkdom van haar leven te 
vergroten? (2006, p.171)

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking weten we uit diverse onder-
zoeken (zie bijvoorbeeld Belie & Van Hove, 2003; Dekker, Safi, Van der Zon, Ech-
teld & Evenhuis, 2014; Van Hove, 2000a; Lesseliers, 2000; Siebelink, De Jong, Taal 
& Roelvink, 2006) dat zij moeite hebben met het inschatten van seksueel gepast 
gedrag, beperkt kennis hebben van seksualiteit, weinig leerkansen hebben en zich 
snel laten beïnvloeden door anderen. Voor mensen met ernstige beperkingen zal dit 
nog sterker het geval zijn. 

De laatste jaren is er meer aandacht voor voorlichting om de kennis op het 
gebied van seksualiteit2 te verhogen. Ook is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar 
(Bosch & Suykerbuyk, 2000; Federatie van Ouderverenigingen [FvO], 2002, 2004; 
Lammers, 2005; Suykerbuyk & Bosch, 2009). Dit spitst zich toe op mensen met 
een lichte tot matige verstandelijke beperking. Zij zijn in staat om het getoonde 
materiaal te koppelen aan zichzelf en dit te begrijpen. Voor mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking hebben we nog niet de ondersteuning gevonden die nodig 
en passend is. 

Daarnaast dient er ook aandacht te zijn voor begeleiders in het omgaan met ge-
voelige intimiteiten waarin emotionele betrokkenheid maar ook passende afstand 
is gewenst. De Vries, Willems, Isarin en Reinders (2005) tonen in hun onderzoek 
onder ouders met een lichte verstandelijke beperking aan dat de helft van deze ou-
ders niet voldoende bekwaam is om hun kinderen op te voeden, één derde is goed 
genoeg en bij één zesde is de opvoeding problematisch. Vaak worden kinderen uit 
huis geplaatst. Voor mensen met ernstige beperkingen zal deze taak nog complexer 
zijn. 

We weten echter ook dat mensen graag voor anderen of voor dieren zorgen. 
Mensen met ernstige beperkingen zijn wel in staat tot het uitvoeren van kleine 
zorgtaken of deeltaken en beleven daar plezier aan, zoals een medebewoner in zijn 
rolstoel naar huis brengen, koffie inschenken voor een ander, rondgaan met de 
koekjestrommel, eieren uithalen, geiten voeren of aardappelschillen naar de afval-
bak brengen. 

Met betrekking tot het onderwerp controle over het eigen lichaam zien we dat 
mensen met ernstige beperkingen hun controle kunnen verliezen als gevolg van 
oplopende spanning of stress waardoor zij ongewenst gedrag laten zien (Wijnroks, 
2013a). Stressvolle situaties kunnen zich voordoen in de persoon zelf, door een 
gebeurtenis in de omgeving of door een combinatie van beide. 

Het ongewenste gedrag is geen bewuste poging om een persoon pijn te doen, 
omdat mensen met ernstige beperkingen, in het algemeen, onvoldoende zicht heb-
ben op de gevolgen van hun gedrag of handelen en zij zich maar heel beperkt 

2  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: workshop met toolkit ‘communiceren over 
seksualiteit’.                  
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kunnen inleven in de ander. Controle bij mensen met ernstige beperkingen dient te 
worden aangebracht door anderen. Er wordt ook wel gesproken van plaatsvervan-
gende (zelf)controle. 

Agressie3 is daarentegen een bewuste handeling en tegen een persoon of mate-
riaal gericht. Het is daarom lastig bij mensen met ernstige beperkingen te spreken 
van agressie. Indien begeleiders het gedrag als gerichte agressie labelen, worden 
vaak vrijheidsbeperkingen opgelegd. Het leidt tot angst voor een begeleider, terwijl 
een persoon op momenten van angst juist ondersteuning en nabijheid nodig heeft 
van een begeleider. 

Geconcludeerd kan worden dat de capability lichamelijke integriteit van groot be-
lang is voor mensen met ernstige beperkingen. In dit kader is vooral het terugdrin-
gen van vrijheidsbeperking een aandachtspunt. De zorg dient zodanig te worden in-
gericht dat veiligheid kan worden gewaarborgd anders dan via vrijheidsbeperking. 
Op dit punt is aanscherping van ondersteuning op deze capability, met het oog op 
de situatie van mensen met ernstige beperkingen, geboden. 

5.2.4  Capability 4  Zintuiglijke waarneming, verbeeldingskracht en denken

Formulering van de capability

De capability om de zintuigen en de verbeeldingskracht tot uiting te brengen in 
expressieve activiteiten in een omgeving die aangenaam is voor de zintuigen. Het 
vermijden van onnodige pijn. De capability om zelf te denken en te redeneren en dit 
op menswaardige wijze te kunnen doen. Inspiratie en cultivatie van deze capability 
vindt plaats door middel van adequaat en passend onderwijs. Dit onderwijs moet 
bestaan uit brede vaardigheden zoals lezen en schrijven, wiskunde en wetenschap-
pelijke basisvaardigheden. 
De capability om de geestelijke vermogens te kunnen gebruiken met bescherming 
van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en politieke voorkeuren.
 
Gegevens uit de interviews

Expressieve activiteiten 

Voor mensen met ernstige beperkingen is het volgens respondenten belangrijk acti-
viteiten te ontwikkelen die prikkels verschaffen aan de zintuigen. Genoemd wordt  

3 Agressie is afkomstig van het werkwoord aggredior, aggressus (een reflexivum): ik wend 
mij tot; ik ga ergens (bewust) naar toe of ik ga ergens bewust op af. Het van het gerundivum 
afgeleide aggressio betekent: ik moet (van mezelf) ergens op af (vanwege de vijandelijke, 
verdrietige, etc. toestand). Kortom: aggredior is in het Latijn een beweging uit eigen initiatief; 
een actie die voortkomt uit een veelal negatieve menselijke emotie zoals verdriet, boosheid, 
teleurstelling, pijn, angst, etc. 
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snoezelen4, zingen, dansen, muziek maken of luisteren, aromatherapie ondergaan 
of eten koken. Zo heeft geur een positieve invloed op de stemming, geeft knuffelen 
een tactiele stimulans en geeft proeven de kans om verschillen te herkennen. Een 
begeleider vertelt hierover:

Ik leg een snoezelstof om zijn hoofd heen net als een hoofddoekje. Hij 
pakt het en duwt het in zijn gezicht en begint te schaterlachen. Hij ver-
maakt zich prima met allerlei kleine dingen, die hij op zijn tast tegenkomt 
(B4,p9).

Een ander voorbeeld is een voelbord om de tast te prikkelen. Een moeder zegt:

Er is een voelbord aan de muur met allerlei sponsjes, borsteltjes enzo, dat 
gericht is op de tast (V1, p6).

Aangename omgeving

Verwanten vinden het van belang dat hun familielid in een omgeving verkeert die 
als aangenaam wordt ervaren en waarin kleuren, geuren en geluiden de zintuigen 
positief beïnvloeden. Een begeleider vertelt:

Af en toe koken we zelf. Dan zetten we de afzuigkap uit…dan staan de 
jongens voor de deur en dan blijven ze daar ook even staan. Ze ruiken 
iets, ze zien iets en ze komen allemaal even langs om te kijken wat ze gaan 
eten. Dit maakt het leven een stukje aangenamer en uitdagender. Je biedt 
ze zo ook een ervaring van geuren en smaken en er gebeurt wat (B14,p9). 

Ze benadrukken ook de waarde van een huiselijke, sfeervolle omgeving. Een aan-
gename omgeving heeft vanuit deze gedachte invloed op de stemming van mensen 
met ernstige beperkingen en kan de ontplooiing bevorderen. 

Het vermijden van pijn

Pijn vormt een groot probleem bij veel mensen met ernstige beperkingen. Ze verto-
nen vaak zelfverwondend gedrag. Een veelgehoorde verklaring hiervoor is dat prik-
kels van buitenaf als zwak worden ervaren door mensen met ernstige beperkingen, 
hetgeen zij compenseren door zichzelf harde prikkels toe te dienen. Zelfverwonding 
kan leiden tot ernstig letsel en veel pijn. Een zus vertelt: 

Hij [broer] slaat zichzelf heel erg hard, dat je denkt hij voelt het niet, maar 
ik vind dat je ervan uit moet gaan dat hij het wel voelt…De pijngrens is 
hoog. Bij een wondje gaat hij er aan plukken en ik denk: dat is dan wel 
een teken dat hij er last van heeft, net als iedereen (V3,p2).

Een moeder vertelt: 

Hij [zoon] heeft zichzelf blind geslagen (V7,p3).

4 Snoezelen is een samenvoeging van snuffelen en doezelen. Snuffelen verwijst naar het 
onderzoeken van materialen en het ontdekken van de omgeving en doezelen betekent dat 
het rustgevend is. 
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Begeleiders zien hier voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd. Om pijn te voor-
komen worden regelmatig vrijheid beperkende maatregelen getroffen door begelei-
ders. Een begeleider zegt:

Als hij [bewoner] een wondje heeft, dan gaat hij daar aan krabben en blijft 
er aan krabben tot het een ontzettend grote plek wordt en dat geneest 
moeilijk. De hand waarmee hij krabt, wordt afgeschermd met een lederen 
handschoen met een slotje (B14,p6/8). 

Bij personen met bijvoorbeeld epilepsie worden oplossingen gezocht in het dragen 
van een helm, waardoor ze niet gewond raken als ze een epileptische aanval krijgen 
en ergens tegenaan vallen. 

Managers zien het als een plicht alles wat nodig is in te zetten om het zelfverwon-
dend gedrag te voorkomen, waaronder vrijheidsbeperkingen:

Ik denk dat je [organisatie] een plicht hebt alles in het werk te stellen om 
automutilatie te verminderen of dat nou in een beperking van de ruimte is 
of in een fixatie of in een holding of medicamenteus (M2,p8).

Het voorkomen van pijn door zelfverwonding roept ook dilemma’s op. Begeleiders 
vragen zich af hoever vrijheidsbeperking mag gaan:

Gefixeerd wandelen, doe je dat wel of niet. Dat is een grote discussie 
binnen onze woning. Ik vind het tegenstrijdig, want zet ik het niet in, dan 
word ik als begeleider open gekrabd waardoor ik haar niet kan begelei-
den. En ja, zij is zo afhankelijk van de ander om zich te kunnen verplaat-
sen (B3,p12). 

Als een bewoner een plekje heeft op zijn hand, dan gaat er een hand-
schoen om, omdat hij dit verder openkrabt. Het gaat er niet langer om 
dan nodig is, want het is gewoon niet prettig om een handschoen aan te 
hebben...Je probeert een bewoner te helpen en niet te belemmeren en dat 
is altijd een scheidslijn (B14,p8).

Begeleiders proberen te zoeken naar andere manieren dan het toepassen van vrij-
heid beperkende maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen zich niet verwonden. 
Zij vertellen:

Als de spanning oploopt bij een bewoner moet je [begeleider] daar al op 
inspringen en moet je iets gaan ondernemen. Door even naar de slaapka-
mer te gaan: “Goh, ga even lekker naar je kamer muziek luisteren of even 
op bed liggen”. Of naar de snoezelruimte om te ontspannen en bij ernsti-
ge onrust ga je het bos in. Mijn ervaring is dat we door nabijheid te bieden 
hun een stuk vertrouwen geven en dan gaat het beter (B1,p8).
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Een bewoner die zich tot bloedens toe openkrabt en zichzelf slaat en wat 
je [begeleider] ook probeert, niets helpt. Alleen maar medicatie waardoor 
ze eigenlijk zo suf wordt dat ze niets meer kan. Dan vind ik dit een meer-
waarde hebben. Liever even helemaal van de wereld, dan dat zij zichzelf 
zo beschadigt (B3,p12)). 

Inspiratie en cultivatie via adequaat en passend onderwijs

De omgeving en de ernst van de verstandelijke beperking bepalen in hoge mate hoe 
mensen met ernstige beperkingen zich ontwikkelen. Zij ontwikkelen zich in relatie 
met anderen. 

Zij leren door af te stemmen op de persoon, wanneer voldoende groeikansen 
zijn gecreëerd en zij leren het beste in de praktijk. Een moeder zegt hierover:

Als hij [zoon] wat wilde hebben, moest hij me bij de hand pakken en 
brengen waar hij wilde. Dan moest hij me dat aanwijzen en dan leerde ik 
hem het woordje zeggen: “Drinken”, “snoepje”. Ik zei het woord voor 
en hij zei dit na. En ik zat altijd met hem te tekenen en te kleuren. Als ik 
maar even tekende dan, ja, dan ging hij wel weer verder tekenen. Hij leert 
nog steeds (V15,p4/8).

Het leren wordt bevorderd door een stimulerende en veilige omgeving.  
De mogelijkheden en voorwaarden voor de leerbaarheid zijn beschreven in hoofdstuk 4. 

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en politieke voorkeuren. 

Uit de interviews komen geen gegevens naar voren met betrekking tot dit onderwerp.

Beschouwing 

Expressieve activiteiten en een aangename omgeving worden door de respondenten 
als belangrijk ervaren. Om zintuiglijke ervaringen op te kunnen doen, is een leefom-
geving vereist die enerzijds rust uitstraalt en anderzijds de beleving stimuleert: geu-
ren die aangenaam zijn, materialen die prettig aanvoelen, muziek die aangenaam 
klinkt, gekleurde lichtjes die prettig waarnemen, een rustige stem die prettig klinkt 
bij het vertellen van een verhaal.

Relevant in dit verband zijn de zogenaamde ‘belevingstuinen’ of ‘zintuigtuinen’ 
waar gebruik wordt gemaakt van natuurlijke geuren zoals die van geurrozen of 
dennenappels. Sijnke (2005, p.49) benadrukt dat geuren verbonden zijn met die-
perliggende emoties, omdat het reukorgaan de emoties in de hersenen direct beïn-
vloedt. Geuren kunnen associaties oproepen die gekoppeld zijn aan herinneringen. 
Zo kunnen mensen met ernstige beperkingen geuren verbinden met personen. Zij 
ruiken daarom bijvoorbeeld vaak aan mensen. 

Om pijn te voorkomen, worden regelmatig vrijheid beperkende middelen en maat-
regelen ingezet. Dit leidt tot bescherming, maar ook tot beknotting, beknotting in 
de dagelijkse bezigheden: bewoners kunnen niet zelf hun drinken pakken, schilde-



118

ren of spelen. En als zij ’s nachts aan bed worden gefixeerd, kunnen zij niet zelf naar 
het toilet. Zij worden daardoor extra afhankelijk van anderen. 

De afweging voor of tegen vrijheidsbeperking leidt tot een spanning: vrijheid 
met risico op letsel of veiligheid met beperkte vrijheid. In dit spanningsveld komen 
waarden tegenover elkaar te staan en is het niet altijd duidelijk welke waarde dient 
te worden nagestreefd. In capability 3 is hier aandacht aan besteed. 

Leren is van belang voor mensen met ernstige beperkingen. Dit is aan de orde ge-
komen in hoofdstuk 4. Daar is besproken dat het optimaal functioneren ligt in het 
ontdekken, ontwikkelen en waarderen van mogelijkheden, binnen een leefklimaat 
dat bestaat uit een gewone inrichting van de leefomgeving en het ondernemen van 
gewone activiteiten in de samenleving. 

Mensen, met en zonder een beperking, krijgen in een gewone situatie (in de 
samenleving) en in het gewone onderwijs meer kans om gewoon, sociaal gedrag 
aan te leren. Van Loon en Van Hove (2001) beklemtonen, in aansluiting op Nirje 
(1970) en Bogdan en Taylor (2001), dat mensen met ernstige beperkingen zich 
‘gewoner’ gedragen in de samenleving dan op het instellingsterrein en dat dit goed 
en nastrevenswaardig is. Dit zou pleiten voor meer deïnstitutionalisering. Dat groei 
naar gewoon gedrag ook mogelijk is op een instellingsterrein komt aan de orde in 
het verhaal van Anja (hoofdstuk 6). 

De formulering van de capability door Nussbaum sluit niet geheel aan als het 
gaat om het leerproces van mensen met ernstige beperkingen en leidt tot een span-
ning. Mensen met ernstige beperkingen zijn zeer beperkt in staat om te leren lezen 
en schrijven, laat staan wiskunde of wetenschappelijke vaardigheden aan te leren. 
Zij spreken via losse woorden, communiceren non-verbaal of op ongebruikelijke 
wijze zoals door te fladderen, een hand op het voorhoofd te leggen, een kus te geven 
op de arm. Hun leerproces is anders dan het schoolse leren dat Nussbaum voor 
ogen heeft. Daarmee is niet gezegd dat het potentieel waarover mensen met ernstige 
beperkingen wel beschikken, niet tot ontplooiing moet worden gebracht. De leerer-
varingen en leermogelijkheden van mensen met ernstige beperkingen dienen breder 
te worden opgevat dan alleen het hebben van schoolse vaardigheden. De nadruk 
komt meer te liggen op (praktische) basisvaardigheden. 

Om het leerproces te bevorderen hebben zij intensieve ondersteuning nodig 
(Mortier, Van Hove & De Schauwer, 2010), bijvoorbeeld in de vorm van persoon-
lijke assistentie in en naast de klas. Ook voor begeleiders is ondersteuning nodig, 
zodat zij mensen met ernstige beperkingen beter kunnen begeleiden bij het oefenen 
in de praktijk. Betrokkenen leren immers het beste in de praktijk. 

Naast ondersteuning dient er een passend curriculum beschikbaar te zijn voor 
deze groep mensen. Er is steeds meer aandacht voor nieuwe methoden om het leren 
voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken. Waar voorheen 
werd gedacht dat leren niet mogelijk was, is nu het leren op basis van pictogram-
men of gebarentaal in plaats van geschreven taal een beproefde methode. Voor 
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mensen met ernstige beperkingen dienen we leren daarom niet uit te sluiten. On-
derwijs is ook voor hen een recht.

Voor mensen met ernstige beperkingen heeft stemrecht weinig betekenis. Dat geldt 
ook voor vrijheid van godsdienst5 en politieke voorkeuren. Om deze capability te 
waarborgen voor personen met een ernstige verstandelijke beperking verwijst Nus-
sbaum naar wettelijke vertegenwoordiging: “Zelfs als S [persoon met een ernstige 
verstandelijke beperking] niet over taalvermogen beschikt, wordt van de politieke 
conceptie vereist dat ze uitdrukkingsmiddelen voor haar regelt door middel van 
adequate vormen van voogdij” (2006, p.244).

Stemrecht op basis van burger-zijn wordt dan uitgeoefend via vertegenwoordi-
gers. Gedelegeerd stemrecht is een oplossing om de stem van mensen met ernstige 
beperkingen niet verloren te laten gaan. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen op-
komen voor hun belangen en rechten, waardoor zij op indirecte wijze enige invloed 
hebben op hun leefomstandigheden. Anders worden mensen met ernstige beperkin-
gen uitgesloten.

Geconcludeerd kan worden dat de capability zintuiglijke waarneming, verbeel-
dingskracht en denken van groot belang is voor mensen met ernstige beperkingen. 
Het onderwerp expressieve activiteiten in een aangename omgeving verdient in dit 
verband speciaal aandacht. Ook leerbaarheid is relevant, al dient dat niet te worden 
ingevuld in academische termen. Mensen met ernstige beperkingen zijn wel degelijk tot 
leren in staat en dienen daarin te worden gestimuleerd. Het gaat daarbij vooral om het 
aanleren van basisvaardigheden en vaardigheden die nuttig zijn in het leven van alledag. 

De onderwerpen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en politie-
ke voorkeuren kunnen worden geadresseerd via wettelijke vertegenwoordiging. De 
vertegenwoordigers kunnen in naam van mensen met ernstige beperkingen invloed 
uitoefenen op hun leefomstandigheden. 

5.2.5  Capability 5 Emoties en verbondenheid 

Formulering van de capability

De capability om zich te binden aan dingen en mensen buiten zichzelf. Van mensen 
te kunnen houden die van ons houden en die zich om ons bekommeren. De nodige 
ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van relaties die essentieel zijn voor de 
ontwikkeling. De capability om gevoelens van liefde, verdriet, verlangens, betrok-
kenheid en gerechtvaardigde angst en boosheid te uiten. Niet te leven met overwel-
digende zorgen of angsten. 

5 Voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking worden inmiddels voor 
de verkiezingen bijeenkomsten gehouden vanuit de gemeenten en belangenorganisaties om 
hun uitleg te geven over hun recht om te stemmen, welke politieke partijen er zijn en wat de 
partijen uitdragen, zodat zij beter in staat zijn om hun voorkeur te bepalen. Er is een website 
waar zij informatie kunnen inwinnen: http://www.stemjijook.nl 
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Gegevens uit de interviews 

Verbondenheid met verwanten

Respondenten benadrukken de centrale rol van verwanten in het leven van mensen 
met ernstige beperkingen. Een moeder vertelt: 

Het kind weet gewoon: op de woensdagavond komen papa en mama. Dat 
is vaste prik…Als we binnen komen, oh, dan is ze zo gelukkig en springt 
ze van blijdschap. Ja, dat doet je toch goed (V11,p1). 

Een begeleider zegt:

Als zijn zus komt en hij hoort haar en ze komt niet meteen naar hem toe, 
dan is het al van dat hoofd omhoog en zo van “he, kom je nog niet”. Dat 
zie je wel (B12,p4).

Verwanten betekenen veel voor hun familielid. Ze ondernemen diverse activiteiten 
wat bijdraagt aan de verbondenheid. Een begeleider vertelt:

Ouders gaan met hun kind naar de dokter en zij komen elke week op 
bezoek. Ook gaan ze samen leuke dingen doen en daar genieten ze heel 
erg van (B2,p6).

Begeleiders benadrukken het belang van het versterken en respecteren van de fami-
lieband. Een begeleider verwoordt dit als volgt: 

Als vader komt dan gaan we [bewoner, vader, begeleider] eerst wat drin-
ken en we zitten dan met z’n drieën bij elkaar. Vader gaat overal naar toe 
met S…Ik denk dat wij daarin een hele open houding hebben, de deur 
staat altijd open. Het gaat over communicatie, spreek verwachtingen uit 
naar elkaar (B3,p11). 

Verbondenheid met begeleiders

Respondenten benadrukken ook het belang van relaties met begeleiders. Relaties 
veronderstellen een vertrouwensband. Het kost vaak tijd die band op te bouwen. 
Een begeleider vertelt:

Als ze [bewoner] het op een moment heel moeilijk heeft en je wilt weg-
gaan, dan kan ik de vraag stellen: “Wil je dat ik blijf”. En dan zegt ze: 
“Blijf”. Dan denk ik dat ze daadwerkelijk wat aan me heeft, anders stuurt 
ze me wel weg. Maar, daar gaat een half jaar overheen en daar heeft zij 
wel een grote stap voor moeten zetten (B8,p8).

Begeleiders geven aan dat zij niet alleen een professionele, maar ook een persoon-
lijke band hebben met mensen met EVB&EGP. Zij zijn geraakt door mensen met 
ernstige beperkingen. Een begeleider zegt:

Je hebt een professionele relatie, maar toch ook een persoonlijke relatie…
Je moet wel een hart hebben voor de bewoners. Je moet je inleven in hun 
wereld. Dat is soms heel moeilijk. Dat gaat niet altijd (B9,p4). 
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Begeleiders benadrukken wederkerigheid in de relatie met mensen met ernstige be-
perkingen. Dat uit zich in lichamelijke interacties. Een begeleider vertelt: 

R [bewoner] maakt wapperende bewegingen dus hij heeft er wel vertrou-
wen in. Hij vindt het leuk, dat kun je merken. Dat kun je niet vragen, dat 
moet je zien (B6,p6).

Wederkerigheid houdt in dat begeleiders zelf ook iets uit het contact meenemen:

De bewoner vindt het prettig dat ik binnenkom. Hij vindt het prettig dat 
ik hem kom verzorgen, omdat ik al een beetje een band met hem heb op-
gebouwd. Dat is leuk werken en ik haal er zelf ook nog iets uit (B4,p8).

Beschikbaarheid en regelmatige aanwezigheid van begeleiders spelen hierbij een 
belangrijke rol. Een begeleider vertelt:

Ik ben een stabiele factor en ben vertrouwd. Ja, ik ben er gewoon. Ik hoor 
voor een deel bij hen, omdat ik er al zo lang werk. Voor de bewoner bete-
kent dit veiligheid  (B10,p3).

Veranderingen, wisselingen en onvoldoende personeel zijn factoren die een negatie-
ve invloed hebben op de vertrouwensband en de continuïteit. Een moeder vertelt:

Er komen ontzettend veel mensen langs die met C [dochter] werken. C 
krijgt dan een vertrouwensrelatie met iemand en ja, als die dan weer ver-
dwijnt, komt er weer een nieuw iemand. Zij wordt er ontzettend onrustig 
van en gaat mensen telkens uitproberen. Dan raakt ze op een gegeven 
moment zo vast, dat ze niet meer normaal om kan gaan met anderen. C 
gaat daar heel erg van achteruit (V2,p9).

Emoties

Respondenten benadrukken het belang van emoties. Daarin komt tot uitdrukking 
of een persoon zich gelukkig voelt. Een begeleider zegt hierover:

Als ze in goeden doen is, dan tikt ze. Dat is een beetje haar muziek. Dan 
gaat ze tegen het raam bonken vanuit plezier, vanuit een prettige ervaring 
(B8,p6).

Het is van belang te zoeken naar mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen. 
Een begeleider vertelt:

Een bewoner die nog nooit heeft gezwommen en dan geniet die jongen 
daarvan. Ik dacht: dat vindt hij toch niks. Dan zie je dat hij er toch hart-
stikke van geniet (B2,p2).

Het is ook belangrijk aandacht te hebben voor momenten waarop een persoon zich 
minder plezierig of zelfs bedreigd voelt. Een begeleider vertelt:

Hij voelt zich bedreigd door andere bewoners en loopt met een boog om 
hen heen. Nu heeft hij een eigen appartement en heeft minder bedreigin-
gen van anderen en daardoor voelt hij zich prettiger (B8,p3/4).
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Genieten van zwemmen
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Wanneer niet adequaat wordt gereageerd op gevoelens van onveiligheid, kunnen 
die worden versterkt. Een zus vertelt: 

Als je al heel bang bent [broer] en ook nog eens alleen gezet wordt, kan 
ik me niet voorstellen dat het goed voor hem is, wel voor de groepsleiding 
(V3,p6).

Begeleiders vinden het belangrijk stressvolle of onveilige situaties te voorkomen. 
Het volgende citaat is afkomstig van een begeleider:

Een bewoner kan zich verliezen in dwangmatigheden zoals shampoo en 
flessen recht zetten, kastdeuren open en dicht doen of handdoeken op een 
bepaalde plek leggen. Dat kun je van tevoren al rangschikken en wat je 
nodig hebt kun je al neerzetten. Dan neem je al een stukje spanning bij 
hen weg (B1,p3). 

Beschouwing

Verbondenheid en emoties zijn wezenlijk voor mensen met ernstige beperkingen. 
Verbondenheid met verwanten is voor mensen met ernstige beperkingen een be-
langrijke bron van geluk en plezier. Ook is de verbondenheid met begeleiders van 
groot belang. 

Uit de data volgt dat mensen met ernstige beperkingen in staat zijn zich te 
binden en te hechten6 aan anderen. Buntinx (2004a) benadrukt dat gehechtheids-
relaties relevant zijn op elke leeftijd en in meerdere situaties. Mensen zijn gevoe-
lig voor personen in hun directe omgeving die hun behoeften kunnen faciliteren. 
Persoonlijke betrokkenheid, beschikbaarheid en continuïteit van begeleiders, tijd 
en ruimte om te luisteren naar het verhaal van mensen met ernstige beperkingen 
en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden om te komen tot verbondenheid (zie 
Bowlby, 1988; Došen, 2005; Riksen-Walraven, 1992). 

Deze voorwaarden kunnen problematisch zijn in de zorg voor mensen met ern-
stige beperkingen, omdat er met regelmaat personele wisselingen zijn. Mensen met 
ernstige beperkingen moeten steeds opnieuw wennen aan nieuwe gezichten en tel-
kens opnieuw bouwen aan een relatie. 

Wisselingen hebben een negatieve weerslag op verbondenheid (Buntinx, 2004a) 
en kunnen daarom leiden tot gedragsproblemen wat weer van invloed is op de 
relatie (Janssen, Schluengel & Stolle, 2002). Vlaskamp (1993, p.22) benadrukt dat 
mensen met een ernstige, meervoudige beperking overbelast kunnen raken door de 
vele wisselingen van begeleiders.

Het belang van verbondenheid zal in hoofdstuk 6 (het verhaal van Anja) zeer 
groot blijken. 

6  Bowlby (1988), de grondlegger van de gehechtheidstheorie, verstaat onder hechting: 
“[…] elke vorm van gedrag die tot gevolg heeft dat een persoon de nabijheid zoekt van een 
specifiek persoon die ervaren wordt als sterker en die bescherming kan bieden in angstige 
situaties en bij vermoeidheid en ziekte”(p.205).



124

Bij het onderwerp emoties komt het zich veilig en prettig voelen als belangrijke 
waarden naar voren en deze dragen bij aan kwaliteit van leven. 

Emoties bevatten, aldus Nussbaum, cognitieve waardeoordelen. Dat wil zeggen 
dat emoties informatie bevatten over wat voor een persoon waardevol is. Dat geldt 
ook voor mensen met ernstige beperkingen. Hun emotionele uitingen zijn ook ge-
baseerd op ervaringen en hebben ons wat te zeggen. 

Geconcludeerd kan worden dat de capability emoties en verbondenheid van wezen-
lijk belang zijn in de zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Verbondenheid 
speelt zowel in de relatie met verwanten als met begeleiders. Verbondenheid vereist 
persoonlijke betrokkenheid, beschikbaarheid en continuïteit van begeleiders en tijd 
en ruimte om te luisteren naar het verhaal van mensen met ernstige beperkingen 
en dat van verwanten. Bij gevoelens gaat het om zoeken naar mogelijkheden om 
plezier en geluk te bevorderen, en angst en onveiligheid te vermijden. 

5.2.6  Capability 6  Praktische rede

Formulering van de capability

De capability om zelf een concept van het goede te vormen en het leven te plannen 
door middel van kritische reflectie.

Gegevens uit de interviews

Concept van het goede

Respondenten erkennen dat iedere persoon met ernstige beperkingen op zijn of 
haar manier een goed leven kan hebben. Zij kunnen zich in praktisch opzicht een 
concept van het goede vormen door bijvoorbeeld te glimlachen bij een aanraking 
of aan te wijzen als ze iets willen hebben. Een moeder zegt:

Als hij [zoon] wat moest hebben, moest hij me begeleiden en moest hij 
me bij de hand pakken en me brengen waar hij wilde. Dan moest hij me 
dat aanwijzen. En op het laatst dan hoor je hem wel het woordje zeggen: 
“Drinken”, “snoepjes”. En als hij naar bed wou dan zei hij: “Bed”. Dat 
heeft hij geleerd en hij leert nog steeds (V15,p8).

Om dit te realiseren, dienen begeleiders voldoende aandacht te hebben voor de sig-
nalen van mensen met ernstige beperkingen om hun individuele wensen en behoef-
ten te kunnen interpreteren. Het volgende citaat is afkomstig van een begeleider:

We [begeleiders] proberen zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van 
de bewoner…Dat je de bewoner kunt ‘lezen’ en daarop kunt inspelen. En 
gevoel is daarbij nodig (B16,p9).

Tevens zijn mensen met ernstige beperkingen in staat om eenvoudige, praktische 
keuzes te maken. Het is van belang dat begeleiders daarnaar luisteren en deze keu-
zes ook daadwerkelijk respecteren. Een begeleider vertelt:
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Dat ze [bewoners] kunnen kiezen: wat wil je doen, wil je liever televisie 
kijken of wil je liever kleuren? Dat zijn mogelijkheden die ze krijgen om 
toch te kunnen kiezen…
Ze kiezen wat ze op de boterham willen. Meestal wijzen ze het aan wat ze 
lekker vinden en je ziet dat ze daardoor veel beter eten (B9,p2).

Om keuzes beter mogelijk te maken leggen begeleiders de nadruk op het belang 
van voldoende probeerruimte en het creëren van kansen. Een begeleider verwoordt 
dit als volgt:

Bewoners moeten zelf een koekje kunnen pakken en uitzoeken zonder 
dat wij de keuze voor hen moeten uitstallen, want dat gebeurt nu wel. We 
kunnen ook een foto van een koekje op het kastdeurtje plakken zodat ze 
weten waar ze de koekjes kunnen vinden. Op die manier krijgen ze ook 
wat meer invloed op hun leven (B3,p13).

Van belang is ook goed waarnemen of de gemaakte keuze ook daadwerkelijk een 
keuze is. Een begeleider zegt: 

Aan een bewoner vraag je: “Heb je zin om mee te gaan wandelen” en die 
zegt: Ja”. Dan probeer je toch te kijken of die daar wel zin in heeft en niet 
mee móet (B11,p2).

Het leren begrijpen van mensen met ernstige beperkingen is een moeilijk en lang-
durig proces. Het vraagt om een betrokken houding van begeleiders. Dit is aan de 
orde geweest in hoofdstuk 4.  

Kritische reflectie

Mensen met EVB&EGP zijn voor een groot deel slechts beperkt in staat tot kriti-
sche reflectie en komen niet actief tot een zorgvraag. Als het gaat om een meervou-
dige en complexe invulling van het goede, hebben mensen met ernstige beperkingen 
ondersteuning nodig van anderen om zich een concept van het goede te vormen.

Verwanten kunnen kritisch meedenken over de invulling van het goede, als 
vertegenwoordiger. Het belang van vertegenwoordigers is aangegeven in capability 
3 en 4. 
 
Beschouwing

Uit de data blijkt dat respondenten het erover eens zijn dat mensen met ernstige 
beperkingen in staat zijn tot praktisch inzicht in het goede en eenvoudige keuzes 
kunnen maken. Zij moeten de mogelijkheid krijgen keuzes te maken om zodoende 
aan te geven wat in hun leven van belang is. 

Nussbaum benadrukt dat mensen de mogelijkheid moet worden geboden ge-
zond te leven, maar dat ze wel de ruimte moeten hebben om die mogelijkheden al 
dan niet te gebruiken. “Mensen moeten ruime mogelijkheden krijgen om er een 
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gezonde levensstijl op na te houden, de keuze moet aan henzelf worden overgela-
ten” (2006, p.79). Dit vergt van begeleiders en verwanten dat ze aandacht hebben 
voor het belang van bijvoorbeeld gezond voedsel, zonder dat dit wordt opgelegd. 
De invulling van wat gezond is en de organisatie van een gezonde leefomgeving kan 
worden verzorgd door begeleiders en verwanten, waarbij rekening wordt gehouden 
met wat voor de persoon betekenisvol is. 

De invulling van het concept van het goede vereist een persoonlijke ontmoeting, 
waarbij begeleiders bereid zijn het unieke van de persoon te zien en de persoon te 
leren ‘lezen’ door te kijken en te voelen wat de ander wil en te onderkennen wie de 
ander is, te ontdekken welke plek een persoon als prettig ervaart, welke muziek hij 
prettig vindt, met wie hij graag samen is, welke limonadesmaak hij lekker vindt. Op 
dit niveau kunnen mensen met ernstige beperkingen binnen een persoonlijke ont-
moeting invloed uitoefenen op hun omgeving en kunnen op basis daarvan keuzes 
worden gemaakt. Dit is ook beschreven in hoofdstuk 4 en in het verhaal van Anja. 

Bij het leren ‘lezen’ van de persoon kunnen narratieve methoden (Hewittt, 
2000) en observaties in de dagelijkse leefsituatie (De Waele & Van Hove, 2005) een 
rijkdom aan informatie geven, waardoor een beter inzicht wordt verkregen in de 
ervaringen en de waarden van een persoon. Een dialoog of trialoog kan eveneens 
een bijdrage leveren om tot een invulling van het goede te komen. In een dialoog 
komen de verschillende perspectieven van alle betrokkenen aan de orde en wordt 
in interactie met elkaar verwoord wat de perspectieven betekenen voor mensen 
met ernstige beperkingen. Van daaruit komt een gezamenlijk gedragen besluit naar 
voren over de invulling van het goede (Abma & Widdershoven, 2006; Resch et al., 
2010). 

Deze zoektocht kan niet zonder inbreng van verwanten. De noodzaak van de 
inbreng van verwanten wordt onderstreept door diverse onderzoekers (zie onder 
anderen Brouns, Tap & Stam, 2013; Egberts, 2007; Isarin, 2004; Resch, Elliott & 
Benz, 2012) en gestimuleerd vanuit de burgerschapsvisie (CG-Raad7, 2013; Vereni-
ging Gehandicaptenzorg Nederland [VGN], 2013). 
 
Geconcludeerd kan worden dat het belang van de capability praktische rede in 
de praktijk wordt onderkend. Mensen met ernstige beperkingen kunnen zich op 
praktisch gebied een beeld vormen van wat ze goed en waardevol achten. Dit kan 
worden ondersteund door in het dagelijks leven keuzen aan te bieden en te letten 
op de reacties. Bij meer complexe aspecten van het goede leven kunnen begeleiders 
en verwanten, als vertegenwoordigers, een rol spelen. Dit vereist het vermogen om 
de persoon te leren ‘lezen’, waarbij gebruik kan worden gemaakt van narratieve 
methoden.

7  CG-Raad: De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. De CG-Raad en Platform Ver-
standelijk Gehandicapten zijn vanaf Januari 2014 gefuseerd tot Ieder(in). Het behartigt de 
belangen van meer dan twee miljoen mensen.
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5.2.7  Capability 7  Sociale banden/verwantschap 

Formulering van de capability

A.  De capability om in relatie met anderen te leven, relaties aan te gaan met 
andere mensen en vriendschap te sluiten, zich te verplaatsen in de situatie van een 
ander en zich om hem te bekommeren. De capability om te participeren in verschil-
lende sociale netwerken en verschillende rollen te hebben.

B.  De capability om te kunnen beschikken over maatschappelijke bronnen 
gericht op zelfrespect en te worden behandeld als gelijkwaardig mens. Dit impli-
ceert bescherming tegen uitsluiting en discriminatie op basis van ras, geslacht, sek-
suele oriëntatie, etniciteit, capaciteit, religie en land van herkomst. 

Gegevens uit de interviews

A.  Relaties en sociale rollen

Respondenten benadrukken dat mensen met ernstige beperkingen een kans moeten 
krijgen om deel uit te maken van de samenleving. Een zus vertelt:

Je moet deze mensen niet opsluiten of in een hokje plaatsen, laat ze ge-
woon. Deze mensen zijn er ook…Ze moeten andere mensen ontmoeten en 
je moet deze mensen niet weghouden van andere mensen. Ze moeten ook 
functioneren in deze maatschappij (V15,p3/9). 

Van belang is dat ze deel kunnen nemen aan sociale activiteiten, sociale contacten 
hebben en gebruik kunnen maken van de diensten en de voorzieningen die de sa-
menleving te bieden heeft. Een begeleider zegt:

Veel fietsen en wandelen of om de hoek gewoon een patatje eten, naar 
auto’s kijken en ja, één bewoner vindt het leuk om een rondje in de auto 
te rijden en ja, dat vinden ze leuk (B2,p3).

In de samenleving leven betekent ook meer vrijheden, meer ontwikkeling en meer 
verrijking van de leefwereld. Een begeleider vertelt:

Zij [bewoners] hebben er vrijheden bij gekregen. J liep hier altijd hetzelfde 
rondje elke dag weer en J zei altijd: “Eén boom, twee bomen, allemaal 
bomen” veel meer deed hij niet. Nu zit hij in een bus en gaat overal naar 
toe en dan zegt hij: “Kindje”, “school”, “bus” en “trein” en niet alleen 
maar “boom”. Dus zijn belevingswereld en wat hij om zich heen ziet, is 
wat hij leuk vindt (B6, p2/3).

Sociale interacties 

Begeleiders in decentrale settingen en managers benadrukken het belang van soci-
aal contact. Een manager zegt: 
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Een buurtcomité kwam in de woning. Hij [bewoner] zit dan wel in zijn 
stoel aan een tafeltje zodat hij niet kan opstaan. Hij klampt zich aan klei-
ne kinderen vast, hij knijpt, en dat is vervelend gedrag. Ook heeft hij een 
helm op, dat ziet er een beetje raar uit. Maar hij heeft daar de hele avond 
gezeten, buurtmensen kwamen hem even gedag zeggen en hij heeft veel 
plezier gehad (M5,p7).

De samenleving, de wijk of de buurt zijn belangrijke plekken om andere mensen te 
ontmoeten. Een begeleider drukt dit als volgt uit:

’s Morgens komt de meneer van de buurtsupermarkt brood brengen en die 
drinkt dan een bakkie koffie mee. Als we [met bewoners] wandelen door 
het dorp, zijn er mensen die steken de hand op en die zeggen: “Hallo” 
(B6,p4).

Echter, het aangaan en onderhouden van sociale contacten gaat niet vanzelf. Zowel 
mensen met ernstige beperkingen als buurtbewoners hebben ondersteuning nodig 
om met elkaar in contact te komen. Een zus vertelt:

Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten hoe die mensen zijn, hoe die 
mensen leven. Dat heel veel mensen zich daar niet in kunnen verplaat-
sen. Ik denk dat begeleiders misschien ook niet genoeg informatie geven 
(V3,p9).

Gezamenlijke activiteiten kunnen helpend zijn:

We [begeleiders] hebben allerlei activiteiten georganiseerd, een barbecue, 
een wandeltocht en nu organiseren we samen met de buurvereniging een 
avondje. Je maakt een praatje als je elkaar ziet, je kent elkaar, maar we 
lopen niet bij elkaar over de vloer (B10p,4).

Faciliteiten

Begeleiders in decentrale settingen hebben de ervaring dat mensen met ernstige 
beperkingen gebruik maken van bepaalde voorzieningen in de samenleving en hier 
ook van genieten. Ze gaan naar de markt of kapper en zijn toeschouwer bij festivi-
teiten, waardoor hun leven wordt verrijkt. Een begeleider vertelt:

Het is voor ons heel normaal om aan een hangtafel te staan op het markt-
plein, om een harinkje te happen. Zij [bewoners] hebben ook zakgeld en 
zij vinden het ook leuk. Het hoeft niet groot te zijn. Het gaat om de kleine 
dingen (B6,p8).

Een ander voorbeeld is het bekijken van etalages van winkels op rustige momenten. 
Een broer zegt:

Ik ga niet met M [broer] door een druk winkelcentrum lopen om etalages 
te kijken. Dat zal hem zeker geen goed doen, daar wordt hij niet rustig 
van. Dan ga ik op zondagavond naar de stad waar hij dan etalages kan 
zien en dan, ja, dan geniet hij. Etalages zijn rustgevend voor hem, maar al 
dat gedoe eromheen maakt hem onrustig (V8,p1).
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Hangtafel
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Verwanten en begeleiders benadrukken dat mensen met ernstige beperkingen naast 
gewone voorzieningen ook dienen te beschikken over specifieke voorzieningen zo-
als een verwarmd zwembad, aangepast sport- en buitenspelmateriaal, een snoe-
zelruimte of een speel o’theek met passend spelmateriaal voor volwassenen. Zij 
hebben de ervaring dat deze specifieke voorzieningen momenteel beperkt aanwezig 
zijn in de samenleving en dat reguliere voorzieningen niet functioneel, bereikbaar 
en toegankelijk zijn. Een moeder zegt hierover:

Ik denk dat hij [zoon] het heerlijk vindt om op zondag te zwemmen en 
dat kan dus eigenlijk nergens in de samenleving. Met een niet zindelijk 
iemand gaan zwemmen in een gewoon zwembad, dat is niet fijn. Daar zit 
het zwembad niet op te wachten en als gewoon zwemmer zit ik daar ook 
niet op te wachten. Ik denk dat je speciale voorzieningen moet hebben 
waar dat wel kan (V1,p1).

Informeel netwerk

Om activiteiten zowel binnenshuis als buitenshuis te realiseren en te waarborgen 
zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van de inzet van familie en vrijwilligers. 
Het vinden en behouden van vrijwilligers is in de ogen van managers een moeizaam 
proces:

Vrijwilligersorganisaties via de Wmo8 of gemeente moeten zich meer be-
wust worden van het gegeven dat deze burgers [mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen] ook burgers zijn 
van de gemeente. En dat er ook een actiever beleid van die kant moet 
komen (M9,p8).

Begeleiders bevestigen dit en benadrukken dat het om kunnen gaan met gedrags-
problemen niet eenvoudig is voor vrijwilligers. Dit bemoeilijkt participatie. Een 
begeleider vertelt: 

Onlangs hebben we [organisatie] een advertentie in de plaatselijke krant 
gezet voor een bewoner waarvoor bewegen erg belangrijk is. We kunnen 
niet elke keer met hem gaan wandelen. We hebben één reactie gekregen en 
deze dame heeft een paar keer met hem gewandeld, maar ze vindt het nog 
steeds erg moeilijk (B10,p7).

Begeleiders zoeken daarom naar alternatieven: 

Ik begin bij mijn eigen familie, dan betrek ik hen daar een beetje bij. Met 
kerst ben ik met E en J [bewoners] naar hen toe gegaan en naar mijn eigen 
huis met mijn kinderen. De buren zien dat ook en daar krijg je toch reac-
ties op. Misschien is er iemand die zegt: “Goh, wat leuk, daar zou ik wel 
eens een keer op bezoek willen gaan”. Op die manier probeer ik kansen 
voor hen te creëren (B8,p8).

8 Wmo staat voor Wet maatschappelijk ondersteuning. Zie de website: http://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo 
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B.  Gelijkwaardigheid

Respectvolle omgang 

Respondenten leggen de nadruk op het belang van een respectvolle omgang. Dit 
betekent dat men bewoners aanspreekt als een volwassen persoon. Een familielid 
verwoordt dit als volgt:  

Voor mij zijn ze allemaal gelijk. Ik behandel ze allemaal hetzelfde…Er is 
een oudere man, die woont daar, nou ja, die kun je niet behandelen als 
een klein kind, vind ik. Hij is ten slotte wel ouder dan ik. Ik kijk wel met 
respect naar hem (V15,p4). 

Daarnaast wordt ook gewezen op het belang van een normale behandeling. Een 
begeleider vertelt:

Dat je [begeleiders] het normaal vindt dat er een stapel pyjama’s ligt, ja, 
pak er maar één, in plaats van dat ze een eigen pyjama hebben. Dat is 
toch raar, dat hoort niet. Ik pak ook mijn eigen kleding. Ik trek ook geen 
onderbroek van een ander aan, maar dat gebeurt nog weleens (B1,p12).

Een ander aspect van een respectvolle behandeling is het beschikken over een eigen 
ruimte met een badkamer. Een begeleider zegt:

Een eigen appartement met een aparte badkamer. Dan hebben ze [bewo-
ners] toch het idee, dat is van mij. Zoals bij J, zij heeft daar haar plekje om 
zich aan te kleden, en ja, dat vind ik heel belangrijk (B8, p7). 

De woning dient ook te beschikken over een eigen brievenbus. Een moeder zegt:

Het is toch normaal dat er een brievenbus buiten staat. Als je op een 
appartement woont, zou je eigenlijk een brievenbus moeten hebben, denk 
ik (V13,p11).

Acceptatie van het specifieke gedrag door anderen 

Alle respondenten benadrukken dat het belangrijk is dat hun bewoners zichzelf 
kunnen en mogen zijn. Er dient ruimte te zijn voor hun anders-zijn. Een moeder 
verwoordt dit als volgt:

Wat hij [zoon] heel graag doet is bladeren op een hoop leggen en dat had 
hij voor de carport van de buurman gedaan en die meneer was boos. Ter-
wijl hij heel lief bezig was met spelen (V4,p11).

Acceptatie van het specifieke gedrag vereist het vermogen met vreemdheid om te 
gaan. Een vader vertelt: 

Hij [zoon] ging naar een vakantiekamp. Daar zag hij mensen en ging er-
naartoe voor een boterham. Sommige mensen waren ervan gecharmeerd, 
maar anderen niet. En ja, dan raakt hij gefrustreerd en vervolgens vonden 
mensen dat weer vervelend (V10,p7).
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Een aantal begeleiders heeft de ervaring dat mensen met ernstige beperkingen be-
perkt de ruimte krijgen, omdat zij niet altijd voldoen aan de geldende beleefdheids- 
en fatsoensnormen. Een begeleider zegt:

Een bewoner die liever niet gaat zitten en liever blijft staan tijdens het 
eten, wiebelt op en neer. In de brasserie heeft dat wel eens vervelende ge-
volgen gehad. Mensen vonden het irritant dat hij zo bleef staan (B4,p6).

Het komt ook voor dat mensen met ernstige beperkingen zelf de samenleving als 
bedreigend ervaren. Ze trekken zich terug in hun huis en durven niet meer naar 
buiten te gaan. Een moeder vertelt:

Hij [zoon] woonde daar wel tussen de mensen, maar ook weer niet, want 
hij had gewoon zijn eigen wereldje (V2,p10).

Soms blijkt dat wonen in de samenleving te veel belasting oplevert en worden men-
sen met ernstige beperkingen teruggeplaatst naar het instellingsterrein. Een mana-
ger zegt hierover:

Als hij [bewoner] er echt op achteruitgaat in de maatschappij, als hij ver-
eenzaamt…Dan komen er ook wel eens bewoners terug [op het instituut] 
(M6,p7).

Beschouwing

Mensen met ernstige beperkingen zijn niet gebaat bij zo veel mogelijk sociale inte-
gratie, maar bij een deelname aan de maatschappij die past bij hun mogelijkheden 
en zich richt op het gewone leven van alledag. Zij genieten van mogelijkheden en 
activiteiten die de samenleving biedt. 

Nussbaum benadrukt dat de gelijkwaardigheid dient te worden bevorderd en dat 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking moeten worden beschermd tegen 
uitsluiting. Daarvoor is nodig dat anderen zorgzaam zijn, respect hebben voor ver-
schillende leefstijlen en bescherming en veiligheid bieden. “Samenleven kan alleen 
maar het resultaat zijn van onze gehechtheid aan rechtvaardigheid en onze liefde 
voor anderen, ons gevoel dat ons leven vervlochten is met het hunne [mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking] en dat we gemeenschappelijke doelen heb-
ben” (2006, p.193). Reinders (2000a, p.44) spreekt in dit kader van “the habits of 
the heart”; van belang is een attitude van welwillendheid en betrokkenheid jegens 
mensen met een verstandelijke beperking. 

Bogdan en Taylor (1989, p.145) noemen verschillende voorwaarden die vervuld 
moeten zijn, willen mensen met en zonder een ernstige verstandelijke beperking met 
elkaar kunnen samenleven als ‘fellow man’. Het gaat om: 1) het toeschrijven van 
de mogelijkheid tot denken voor de ander: zich verplaatsen in de ander, wat die 
denkt en voelt, denken in mogelijkheden 2) het erkennen van de ander als individu: 
het unieke in de ander zien, de persoonlijkheid erkennen, het levensverhaal kennen 
3) in wederzijds contact op de ander toetreden en hem of haar behandelen op een 



133

gelijke manier 4) de ander een sociale positie toekennen. Ook dient er ruimte te 
zijn voor de gewone sociale processen om mensen met een beperking te includeren 
(Andrews, 1995; Bogdan & Taylor, 1989). Op deze wijze gaan mensen deel uitma-
ken van het straatbeeld en worden zij zichtbaar (Bogdan & Taylor, 1989). 

Geconcludeerd kan worden dat de capability sociale banden/verwantschap belang-
rijk is voor mensen met ernstige beperkingen. Zij moeten deel kunnen nemen aan 
het gewone leven en hebben dezelfde rechten op een waardig leven als anderen. 
Dit vereist actieve ondersteuning van de zijde van begeleiders en een bereidheid 
van mensen zonder beperkingen om hun in hun vreemdheid te accepteren en te 
respecteren. 

5.2.8  Capability 8  Leven met en zorgen voor andere biologische soorten 

Formulering van de capability

De capability om te leven in relatie met dieren, planten en de natuur en te zorgen 
voor deze andere species. 

Gegevens uit de interviews

Leven met en zorgen voor andere species

Respondenten hebben de ervaring dat voor een aantal bewoners het contact met 
dieren een belangrijke rol speelt in hun leven. Een begeleider zegt: 

Hij [bewoner] mag mee naar de geiten. Dan maakt hij wapperende bewe-
gingen, dus hij vindt het leuk. Dat kun je merken. Dat kun je niet vragen. 
Dat moet je zien (B6,p5.)

Een andere begeleider noemt als voorbeeld een volière in de buurt waar hij met een 
bewoner naartoe gaat:

Dan gaan we wandelen en naar de vogels in de volière. Hij [bewoner]
vindt het prachtig om naar de vogels te luisteren (B12,p9).

Een manager wijst op het belang van contact met de natuur:

Dat wandelen, dat buiten zijn, dat banjeren, als dat niet meer gebeurt, niet 
meer kan, dan heeft dat als resultaat dat mensen [bewoners] er eerder op 
achteruit gaan (M9,p10.)

Beschouwing

Voor mensen met ernstige beperkingen gaat het in de omgang met dieren en natuur 
vooral om de zintuiglijke beleving (zie capability 4). Het accent ligt op kijken en 
luisteren naar dieren en het wandelen in de natuur. 
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Een minder ontwikkeld gebied is het zorgen voor en het knuffelen van dieren, ter-
wijl bekend is dat dit een grote meerwaarde kan hebben en het welzijn kan bevor-
deren9. Zo hebben dieren een positieve invloed op het bevorderen van de interactie 
tussen bewoners en hulpverleners. Dieren leiden tot ontspanning en plezier en zij 
kunnen ervoor zorgen dat mensen meer in actie komen. 

Het omgaan met dieren kan een uitbreiding betekenen van belevingsgerichte 
zorg. Van belang is in dit verband ook de opkomst van zorgboerderijen10 waar 
mensen met een verstandelijke beperking wonen en/of werken (zie ook capability 
2). Zij kunnen er allerlei werkzaamheden verrichten en vaardigheden ontwikke-
len zoals dierenhokken schoonmaken, eieren rapen, gras maaien, hout zagen, fruit 
plukken, schapen scheren, groentetuin onderhouden, jam maken. Het idee is dat 
mensen met een beperking leren in de praktijk, al doende leren, en daardoor hun 
vaardigheden kunnen verruimen (zie ook capability 4). 

Geconcludeerd kan worden dat de capability leven met en zorgen voor andere bio-
logische soorten van belang is in de praktijk voor mensen met ernstige beperkingen. 
In dit kader dient er speciaal aandacht te zijn voor de zintuiglijke beleving. 

5.2.9  Capability 9  Spel 

Formulering van de capability

De capability om te lachen, te spelen en te genieten van recreatieve activiteiten in 
aanwezigheid van anderen. Het kunnen beschikken over een leefomgeving met vol-
doende ruimte, licht en sensorische stimulatie. 

Gegevens uit de interviews

Spel

Respondenten vinden het van belang dat mensen met ernstige beperkingen de ruim-
te krijgen om te spelen. Een moeder vertelt:

Een springkussen in de voortuin, hij [zoon] vindt het heerlijk (V15,p5).

Ze genieten van spelactiviteiten, al dan niet met anderen, en beleven er plezier aan. 
Een zus zegt:

Als ik mijn dochter meeneem naar A [broer] dan vindt ze het leuk om een 
spelletje met hem te spelen, een bal te gooien of zo…En hij geniet ervan 
(V3,p4).

9 De inzet van dieren in de zorg wordt ook wel Animal Assisted Activities genoemd.  AAA 
biedt kansen voor motiverende, educatieve, recreatieve en therapeutische voordelen om de 
kwaliteit van leven te bevorderen. Het wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide pro-
fessionals en vrijwilligers (Fine, 2000).
10   Zie de website: http://www.ikwilloeigoeiezorg.nl. Het verschaft informatie over zorgboer-
derijen in Nederland.
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Respondenten hebben de ervaring dat mensen met ernstige beperkingen vaak een 
stimulans nodig hebben om tot spel of een spelactiviteit te komen. Een moeder zegt 
hierover:

Ik was op bezoek en daar was een meneer die muziek speelt op zijn gitaar 
en G [zoon] zat daar een eindje verderop. Ik zeg: “G, kom op dan gaan 
we samen naar de muziek”. Hij keek op pakte zijn stoel op en hij ging. 
Dat doet hij niet vanzelf, je moet hem toch pushen. Maar, muziek dat 
vindt hij leuk, dat hoort hij graag (V5,p7).

Spel als vorm van therapie is eveneens van belang. Het kan worden ingezet om de 
sociale of communicatieve vaardigheden uit te breiden en om zich beter te kunnen 
verwoorden. Een begeleider zegt:

E [bewoner] gaat naar de spelkamer. Dan worden hem foto’s aangeboden 
en dan gaat hij ze benoemen zodat hij wat duidelijker aan kan geven wat 
hij wil (B9,p7).

Recreatieve activiteiten 

Respondenten benadrukken het belang van recreatieve activiteiten. Het gaat dan 
om activiteiten als snoezelen, video kijken, zwemmen, paardrijden en dergelijke. 
Een begeleider vertelt:

Laatst heb ik een zwemactiviteit op de avond voor ze [bewoners] georga-
niseerd. Ja, dan genieten ze daarvan en dan denk ik van: “Oh, dat heb ik 
mooi weer binnen gesleept voor ze” (B7,p8).

Een moeder vertelt:

Dat er dingen met haar gedaan worden zoals zwemmen, wandelen, fiet-
sen, tekenen, paardrijden. Voor C [dochter] is het gewoon heel goed dat er 
dingen gedaan worden en zij zich nog kan ontwikkelen (V2,p3).

Er wordt eveneens gewezen op het belang van het maken van een wandeling door 
het dorp, naar de soos gaan, een bezoek brengen aan de kinderboerderij, markt of 
kerk. Een moeder zegt:

Hij [zoon] kan op zondag naar de brasserie, hij kan mee een boodschap 
doen en kijken naar de lichtjes in het winkelcentrum (V1,p2).

Leefomgeving 

Respondenten benadrukken het belang van een omgeving die sfeer en warmte uit-
straalt waardoor bewoners zich prettig en op hun gemak voelen. Een begeleider 
zegt:

F heeft een slaapkamer vol met knuffels waar hij zich terug kan trekken…
Hij kan naar de geiten…Hierdoor is hij meer ontspannen. Vanaf dat we in 
dit dorp wonen, heeft hij twee keer een woedeaanval gehad en daarvoor, 
op het instituut, iedere maand en werd hij gefixeerd (B9,p6).
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Dat er dingen gedaan worden



137

Er wordt eveneens gewezen op het belang van een omgeving die uitdagend is. Een 
moeder vertelt:

Samen met elkaar koffiedrinken, televisie kunnen kijken. Dat zij [dochter] 
warmte en gezelligheid krijgt van anderen. Lekker met elkaar gaan wan-
delen of een weekje logeren met de groep. Dat soort dingen vind ik heel 
belangrijk. Dat is een verrijking van haar leven (V2,p8).

Ook wordt het belang benadrukt van een leefruimte of een tuin met specifieke 
speelattributen waarin bewoners zich vrij kunnen bewegen en buiten kunnen spe-
len. Een moeder vertelt:

Schommelen dat kon hij [zoon] uren achter elkaar. Dan zat hij te neuriën 
en te doen, en hij had een speeltje in zijn hand (V5,p7).

Beschouwing

De formulering van de capability spel inclusief recreatieve activiteiten is bij uitstek 
relevant voor mensen met ernstige beperkingen. Het onderwerp spel als middel om 
tot ontplooiing te komen, verdient speciaal aandacht voor mensen met ernstige 
beperkingen. 

Respondenten geven aan dat mensen met ernstige beperkingen zeer van spel kun-
nen genieten en dat spel daardoor bijdraagt aan hun (emotioneel) welbevinden. Het 
gaat vaak om het plezier van het moment waardoor spel op zich al de moeite waard 
is. Spel wordt dan ingezet als doel op zich. Deze gedachte wordt ondersteund door 
Hellendoorn (1998). Zij heeft veel onderzoek verricht naar spel en speciaal spel bij 
kinderen met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast benadrukt Nussbaum, met Hellendoorn en Van Berckelear-Onnes 
(1998), dat spel bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheid 
biedt om het ‘zelf’ te ontplooien. Nussbaum baseert zich op studies van Winnicottt. 
Hij is van mening dat binnen  spelsituaties kinderen verschillende sociale rollen, 
omgangsvormen en gewoonten kunnen aanleren en dat hun fantasie en verbeelding 
daardoor worden vergroot. Hij benadrukt dat de reactie van andere mensen nodig 
is om het empathisch vermogen en de wederkerigheid te stimuleren. Nussbaum 
zegt: “Spelen verrijkt de interpersoonlijke wereld doordat ouders en kinderen, en 
kinderen samen, allerlei rollen en mogelijkheden uitbeelden en al doende dingen 
over elkaar en over verdere mogelijkheden leren” (2014, p.178). 

Spel kan daarom worden gezien als een vormende schakel tussen het kind en 
de samenleving: het kind leert spelenderwijs vaardigheden aan die het later als vol-
wassene nodig heeft. Het kind leert zich te verplaatsen in de positie van anderen, 
waardoor medeleven en verbeelding worden ontwikkeld, om tolerantie te bevor-
deren. Ook voor volwassenen, al dan niet met een verstandelijke beperking, is spel 
een manier om te groeien en te ontplooien. Iedereen leert immers door spel en speelt 
zijn hele leven. 

Binnen het spel kan gebruik worden gemaakt van spelmateriaal dat specifiek 
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is ontwikkeld voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking11 en van ver-
schillende trainings- en stimuleringsprogramma’s. Ook zijn er diverse speel o’theken 
waar spel voor volwassenen met een verstandelijke beperking kan worden geleend. 

Spel kan ook worden ingezet als therapeutisch middel om een verandering 
te bewerkstellingen, gedrag te verklaren of emotionele problemen op te lossen. 
Speltherapie kan relaties verstevigen, meer adequaat gedrag aanleren, communi-
catie bevorderen en vaardigheden uitbreiden. Mede hierdoor is het belang van het 
recht op spel zeer groot. 

Ook ten aanzien van de behoefte aan recreatieve activiteiten komen de data over-
een met de visie van Nussbaum: “Mensen hebben de behoefte aan een rijke ver-
scheidenheid aan levensactiviteiten” (2006, p.192). Het valt op dat in de data bij 
recreatieve activiteiten weinig aandacht is voor bestaande clubs zoals wandelclub, 
sportclub, muziekclub, zangclub. Wellicht dat begeleiders in hun denkwijze nog 
niet zover zijn en dat dit nog vorm moet gaan krijgen wanneer mensen met ernstige 
beperkingen meer deel uit gaan maken van de samenleving.

Om tot spel en recreatieve activiteiten te komen, dient de omgeving stimulerend 
en uitdagend te zijn. De invloed van de omgeving op het welzijn van mensen met 
ernstige beperkingen wordt besproken in capability 1, 2, 4 en 7. 

Geconcludeerd kan worden dat de rol van spel veel aandacht dient te krijgen in de 
zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Spel als doel, omdat mensen hun leven 
lang spelen en daarvan genieten. Spel als middel, omdat het hun ontwikkeling kan 
stimuleren en bevorderen. 

5.2.10 Capability 10  Vormgeven van de eigen omgeving

Formulering van de capability

A.  Politiek: De capability tot actief burgerschap en politieke participatie. De 
mogelijkheid om deel uit te kunnen maken van een politiek verband waarin mensen 
worden gerespecteerd, mee kunnen beslissen en er sprake is van vrijheid van me-
ningsuiting. De inrichting van de samenleving dient niet te worden bepaald door de 
‘standaard burger’, maar te zijn afgestemd op de zwaksten. 

B.  Materieel: De capability om eigendom te kunnen verwerven en om eigen-
domsrechten te hebben. De capability om arbeid te verrichten en te beschikken over 
respectvolle arbeidsomstandigheden. Het recht te hebben op het vormen van een 
vakbond en het hebben van vrije school- of beroepskeuze. 

11 Zie de website: http://www.barryemons.nl. Barry Emons heeft een uitgebreid assortiment 
aangepast spelmateriaal. 
Zie de website: http://www.nenko.nl. Nenko beschikt over een groot assortiment aangepast 
materiaal: speciale fietsen, buitenspelmaterialen. 
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Gegevens uit de interviews

A.    Politiek

Uit de interviewdata komen geen onderwerpen naar voren met betrekking tot actief 
burgerschap en politieke participatie. 

B.    Materieel

In decentrale settingen gaan mensen met ernstige beperkingen naar een dagactivitei-
tencentrum12 buiten de woonsetting waardoor hun de mogelijkheid wordt geboden 
om buitenshuis te werken, net als andere burgers. Mensen met ernstige beperkingen 
binnen een intramurale setting krijgen activiteiten of werkzaamheden aangeboden 
op een dagactiviteitencentrum op het terrein of bij de woongroep.

Respondenten benadrukken dat het belangrijk is dat activiteiten aansluiten bij de indi-
viduele wensen en de mogelijkheden van een persoon. Een manager verwoordt dit zo:

 Het hebben van een normaal dagprogramma, dat afhankelijk is van de 
mogelijkheden van de bewoner en van zijn kwaliteiten…Is het iemand 
die je bezig moet houden of is het iemand die arbeidsmatig kan werken 
(M4,p1). 

Er wordt gewezen op het belang van werkzaamheden met een arbeidsmatig karak-
ter. Een begeleider zegt hierover:

Op de dagbesteding halen ze [bewoners] kleerhangers uit elkaar. Het is 
voor hen belangrijk dat ze het idee hebben dat ze wat doen. Een bewoner 
maakt van die mapjes, die ze dan gebruiken in het ziekenhuis of ze sorte-
ren doppen op kleur, rood bij rood en wit bij wit. De meesten gaan met 
plezier naar hun werk (B13,p8).

Een ander voorbeeld zijn werkzaamheden met een agrarisch karakter die als nuttig 
en waardevol worden ervaren. Een moeder zegt: 

Hij [zoon] liep achter de kruiwagen. Hij was grond aan het verplaatsen. 
Ja, dan voelt hij zich daardoor waarschijnlijk wat beter (V5,p7).

Verwanten vinden het ook belangrijk dat er activiteiten worden aangeboden waar-
bij mensen met ernstige beperkingen iets voor een ander kunnen betekenen. Een 
moeder vertelt:

Als hij [zoon] wat gewerkt had op de arbeidstherapie dan bracht hij tussen 
de middag een jongen met zijn rolstoel naar het appartement. Dat werd 
elke dag gedaan. Dat was een gewoonte. En ja, eigenlijk zouden ze [bege-
leiders] dat meer moeten doen (V7,p7).

12  Een activiteitencentrum of dagcentrum (voorheen DVO)) is een vervolgvoorziening 
op het speciaal onderwijs, het Kinderdagverblijf (KDV) of het Medisch Kinderdagverblijf 
(MKD).



140

Beschouwing 

De mogelijkheid tot actief burgerschap en deel nemen aan politieke activiteiten, 
zoals Nussbaum die voorstaat, lijkt voor mensen met ernstige beperkingen gezien 
hun niveau van functioneren op diverse gebieden, niet haalbaar. De capability tot 
vrijheid van meningsuiting en samenkomst zullen zij, zoals op dit moment geor-
ganiseerd, eveneens niet benutten. Als mensen een capability niet zelf kunnen ver-
vullen is het, aldus Nussbaum, van belang om deze capability te beschermen door 
middel van wettelijke vertegenwoordiging:

Sommige mensen met ernstige mentale stoornissen kunnen echter niet 
rechtstreeks worden opgenomen in de groep van politieke kiezers...het feit 
dat ze geen rol als kiezer krijgen toebedeeld, lijkt geen vorm van onrecht-
vaardigheid, zolang er andere manieren zijn om hun belangen te beharti-
gen. (2006, p.28) 

Vertegenwoordiging is voor mensen met ernstige beperkingen van groot belang 
om in de buurt te komen van de formulering van de capability. Dit punt is eerder 
besproken in capability 3, 4 en 6. Met behulp van vertegenwoordigers kan invloed 
worden uitgeoefend op de inrichting van de samenleving waardoor de samenleving 
beter wordt afgestemd op mensen met ernstige beperkingen. Mogelijk kunnen in de 
toekomst andere structuren worden bedacht waardoor mensen met ernstige beper-
kingen zelf een stem kunnen hebben.

Mensen met ernstige beperkingen zijn in staat tot het verrichten van activiteiten/
werkzaamheden in het kader van dagbesteding. Respondenten spreken daarbij van 
dagbesteding en minder over arbeid. Het is van belang de mogelijkheden op het 
gebied van arbeid en zorgtaken voor mensen met ernstige beperkingen verder te 
onderzoeken. Het uitgangspunt dient te zijn dat iedere persoon recht heeft op een 
vorm van arbeid, ongeacht de ernst van de beperking. 

Geconcludeerd kan worden dat de capability vormgeven van de eigen omgeving een 
aanpassing vraagt in de zorgpraktijk voor mensen met ernstige beperkingen. Het 
onderwerp politiek dient te worden vertaald naar wettelijke vertegenwoordiging, 
zodat de inrichting van de samenleving beter kan worden afgestemd op mensen 
met ernstige beperkingen. Het onderwerp materieel dient in de praktijk te worden 
vertaald naar werkzaamheden, die waardevol en nuttig zijn voor de betrokkenen, 

daar waar betaalde arbeid niet mogelijk is. 

5.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de gegevens die zijn verzameld in het kwalitatief onderzoek 
geanalyseerd in het licht van de door Nussbaum geformuleerde capabilities. Uit de 
analyse van de data blijkt dat een goed leven voor mensen met ernstige beperkingen 
bestaat uit de realisatie van basisbehoeften zoals geformuleerd in de capabilities. 
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Van groot belang is deelname aan het leven van alledag, naar de markt kunnen 
gaan, andere mensen ontmoeten, als individu en als mens worden benaderd, acti-
viteiten met buren ondernemen. Hierdoor gaan mensen met ernstige beperkingen 
deel uitmaken van het straatbeeld en wordt hun leefwereld vergroot. Essentieel 
zijn een adequate inrichting van de woning, huiselijkheid, eten dat smaakt, priva-
cy, bewegingsvrijheid en kleinschaligheid. Het uitvoeren van kleine zorgtaken, het 
contact met verwanten, het opdoen van zintuiglijke ervaringen, het kunnen spelen 
en de deelname aan recreatieve activiteiten in een aangename omgeving zijn bij 
uitstek relevant. Mensen met ernstige beperkingen dienen te beschikken over een 
zinvolle daginvulling en speciale voorzieningen waaronder aangepast spelmateri-
aal, onderwijsvoorzieningen of een specifieke pedagogische aanpak. Ze dienen te 
worden gehoord, samen met hun verwanten, om regie over het eigen leven vorm te 
kunnen geven. 

Politieke participatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, keuze-
vrijheid op het gebied van voortplanting en kritische reflectie hebben weinig bete-
kenis voor mensen met ernstige beperkingen. Voor de realisatie van deze capabi-
lities zijn zij aangewezen op anderen, bijvoorbeeld wettelijke vertegenwoordigers. 
Vertegenwoordigers kunnen opkomen voor de belangen van mensen met ernstige 
beperkingen en zij kunnen enige invloed uitoefenen op de invulling van het goede 
leven, de leefomstandigheden en de inrichting van de samenleving. Maar er dient 
ook te worden geluisterd naar de mensen zelf. 

De analyse heeft inzicht geboden in de voorwaarden waaronder mensen met ern-
stige beperkingen zich kunnen ontplooien, hun leven kunnen verrijken in de sa-
menleving en daardoor floreren. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de tien 
capabilities, de kernelementen en de daarbij behorende voorwaarden toegespitst op 
mensen met ernstige beperkingen. Deze lijst kan als richtsnoer dienen voor goed 
leven in de alledaagse praktijk van zorg aan mensen met ernstige beperkingen. 

5.4  Conclusie 

We kunnen concluderen dat de capabilities, zoals beschreven door Nussbaum, een 
goede basis bieden voor het verhelderen van wat floreren inhoudt voor mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dit vereist 
een specifieke invulling, rekening houdend met de doelgroep. Daarbij dient zowel 
aandacht te worden geschonken aan de interne capabilities (potenties) als aan de 
externe capabilities (voorwaarden) die nodig zijn om het leven van een persoon met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te verrijken. 
Meedoen in de samenleving is voor deze specifieke groep mensen een complexe, 
maar geen onoverbrugbare opgave, mits wordt voldaan aan de genoemde voor-
waarden. Er is in dit opzicht zeker nog winst te behalen. 
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Capability Kernelementen Voorwaarden 

1.
Leven

Menselijk leven
Leven van alledag

Menselijke bejegening
Gewone leefomstandigheden
Vaste patronen / ritme
Activiteiten in de samenleving

2.
Lichamelijke 
gezondheid 

Goede gezondheid Lichamelijk en medische zorg 

Smakelijke voeding Zelf eten koken
Inzet vrijwilligers 
Creatieve en flexibele hulpverlening

Passende huisvesting:
- thuis wonen
- in-huis-wonen
- uit-huis-wonen

Thuiszorg
Kleinschaligheid
Ruimte en veiligheid 
Vrijheid hoe en met wie te wonen
Voldoende materiële middelen

3.
Lichamelijk  
integriteit 

Bewegingsvrijheid
en cultuur

Geen vrijheidsbeperking 
Gewone inrichting van huis en 
omgeving

Structuur of individuele aanpak Individuele benadering 
Verscheidenheid aan activiteiten

Gevrijwaard van misbruik en 
geweld

Leven van alledag 
Relationele veiligheid

Seksuele voldoening:
- lichamelijk contact

Zorgtaken
Voorlichtingsmateriaal 
Leerkansen 
Scholing van begeleiders 

Controle over het eigen lichaam Plaatsvervangende controle
Nabijheid en ondersteuning

4.
Zintuiglijke 
waarneming, ver-
beeldingskracht 
en denken

Expressieve activiteiten Belevingsgerichte activiteiten 

Aangename omgeving Huiselijke, sfeervolle omgeving 

Vermijden van pijn Beschermen zonder beknotten 

Adequaat en passend onderwijs:
- basisvaardigheden
- vaardigheden in dagelijks leven

Groeikansen
Gewone omgeving
Passend curriculum 
Intensieve ondersteuning

Stemrecht, vrijheid van menings-
uiting en godsdienst

Wettelijk vertegenwoordiging 

5.
Emoties en  
verbondenheid

Verbonden met verwanten:
- emotionele band 

Versterken en behouden familie-
band 

Verbonden met begeleiders:
- persoonlijke en professionele 
band

Betrokkenheid 
Wederkerigheid in relaties 
Beschikbaarheid 
Continuïteit in begeleiders
Luisteren naar verhalen 

Emoties Adequate reacties op emoties
Veilige en prettige situaties

Tabel 2.   De tien capabilities gespecificeerd voor mensen met een ernstige verstan- 
  delijke beperking en ernstige gedragsproblemen 
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6.
Praktische rede 

Concept van het goede:
- praktische invulling 

Handelingsvrijheid op praktisch 
niveau
Probeerruimte
Keuzes maken
Persoonlijke ontmoeting
Leren ‘lezen’ van de persoon
Narratieve methoden

Kritische reflectie Verwanten
Wettelijk vertegenwoordiging

7.
Sociale banden /
Verwantschap 

Relaties: 
- relaties en sociale rollen
- sociale interacties
- faciliteiten
- informeel netwerk 

Deelname gewone leven: 
- sociale contacten 
- activiteiten met en in de omgeving 
- gebruik gewone voorzieningen
- gebruik specifieke voorzieningen 
Ondersteuning buurtbewoners
Inzet familie en vrijwilligers

Gelijkwaardigheid: 
- respectvolle omgang
- acceptatie specifieke gedrag 
door anderen: ruimte voor  
anders-zijn

Normale behandeling 
- respect diverse leefstijlen 
- zorgzaamheid
- privacy
Welwillendheid medeburgers
Stimuleren gewone sociale proces-
sen
Actieve houding begeleider

8.
Leven met en 
zorgen voor an-
dere biologische 
soorten 

Leven met en zorgen voor andere 
species

Belevingsgerichte activiteiten 
Werken met planten en dieren  

9.
Spel 

Spel als middel tot plezier/geluk
Spel als middel tot ontplooiing 
Spel als therapie 

Aangepast spelmateriaal Speelat-
tributen 
Trainings- en stimulerings- pro-
gramma’s

Recreatieve activiteiten Verscheidenheid aan activiteiten in 
de samenleving

Leefomgeving Uitdagende en stimulerende om-
geving

10.
Controle over 
eigen lichaam 

Politiek Wettelijk vertegenwoordiging
Andere structuren

Materieel Individuele benadering
Diverse betekenisvolle werkzaam-
heden
Zorgtaken
Onderscheid in activiteiten, arbeid 
en vrije tijd

Tabel 2.   Vervolg



Het gaat beter met Anja

6.
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6.1  Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat de tien capabilities bruikbaar zijn in de 
zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedrags-
problemen. Ook bij deze doelgroep bestaat een verlangen en de mogelijkheid tot 
floreren. Vanuit het perspectief van ‘floreren als verrijking van het leven van alle-
dag’ wordt in dit hoofdstuk naar het vervolg van het verhaal van Anja, dat in de 
inleiding werd beschreven, gekeken. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel 
interne als externe capabilities. Daarbij wordt onderzocht hoe een vrouw met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen die afgezonderd 
leefde, zodanig kan worden bejegend dat er ruimte ontstaat voor floreren. Uit het 
verhaal zal blijken dat zij kan veranderen van een angstige, gewelddadige vrouw 
in een persoon die contact maakt, doordat haar leefsituatie verandert en uit wordt 
gegaan van de mogelijkheden die een alledaagse leefstijl biedt als alternatief voor 
een volstrekt gestructureerde leefstijl. 

Het verhaal betreft een representatief voorbeeld van het dagelijks leven van 
deze groep mensen die binnen een intramurale instelling samenleven met elkaar en 
met begeleiders die hen verzorgen en ondersteunen. Het verhaal van Anja is gese-
lecteerd, omdat wij kunnen leren van deze ervaring (Stake, 2006).  

Hoe Anja leefde wordt in dit hoofdstuk gereconstrueerd. De verandering die 
heeft plaatsgevonden wordt beschreven als een proces, waarin diverse factoren van 
invloed zijn op de waardigheid van de betrokken persoon. De sociale context, de 
kansen en de mogelijkheden die haar worden geboden, als ook de barrières die zij 
ervaart in haar dagelijkse leven, bepalen mede het verhaal. Uit de beschrijvingen 
van de leefsituatie van Anja worden mogelijke strategieën afgeleid die meehelpen 
bij de verbetering van haar situatie en die het floreren kunnen verhogen. De vraag-
stelling van dit hoofdstuk luidt als volgt: 

Hoe kan de praktijk zodanig worden veranderd dat zij daadwerkelijk bij-
draagt aan de kwaliteit van leven en de waardigheid van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen? 

Allereerst wordt in paragraaf 6.2 het proces van verandering beschreven. In pa-
ragraaf 6.3 worden de voorwaarden en knelpunten in het proces naar verande-
ring onderzocht. In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op de uitkomst en wordt een 
toekomstperspectief voor Anja geschetst. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
beschouwing (paragraaf 6.5) en een conclusie (paragraaf 6.6).  



147

6.2 De verandering

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de methode van dataverzameling (zie 
voor een uitvoerige beschrijving hoofdstuk 2). Daarna wordt de nieuwe woonplek 
van Anja beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het proces van verandering, 
aan de hand van drie te onderscheiden fasen. De fasen worden beschreven en geïl-
lustreerd met interviewfragmenten van begeleiders. 

Methode 

De methode van onderzoek is actieonderzoek. Dit is een onderzoek dat bijdraagt 
tot verandering in de praktijksituatie (Herr & Anderson, 2005) en tot versterking 
van het professioneel handelen (Campbell, McNamara & Gilroy, 2003). De ver-
andering wordt door de orthopedagoog (tevens onderzoeker) in gang gezet en sa-
men met de begeleiders verder ontwikkeld en uitgeprobeerd. De ervaringen die 
begeleiders opdoen zijn van belang, aldus Kemmis (2009), omdat zij als eerste een 
verandering opmerken. Via diverse stappen worden de ervaringen en de resultaten 
geëvalueerd en vindt er reflectie op het handelen plaats, om van daaruit de volgende 
stappen in het proces te nemen. 

De data zijn verzameld op basis van documenten, observaties en diepte-inter-
views met twee begeleiders die intensief betrokken zijn bij het proces. 

Nieuwe woonplek

Anja verhuist in 2005 naar een andere groepswoning. Deze woning bestaat uit twee 
woongroepen. In elke woongroep verblijven zes personen met een ernstige verstan-
delijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ook in de nieuwe groepswoning 
beschikt Anja over een eigen afgesloten leefruimte, aanleunend aan een woongroep. 
Ze heeft de beschikking over een eigen voordeur en een deur die naar de woon-
groep leidt. In eerste instantie wordt de gestructureerde benadering uit haar vorige 
verblijf overgenomen. Nog steeds wordt Anja getypeerd als een “onvoorspelbaar 
gevaarlijk persoon“ en zijn haar leefomstandigheden mensonwaardig.

Het veranderingsproces
De verandering die plaatsvindt is te omschrijven als een proces met drie fasen. Elke 
fase kenmerkt zich door een aantal kernelementen, voorwaarden en knelpunten. 
Een overzicht van de drie fasen wordt weergegeven in schema 3. 
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Uitkomst Benadering Fasen Kernelementen Voorwaarden Knelpunten

Floreren

Het leven van  
alledag:
 - menswaar-
digheid 

 - moraliteit
 - humaniteit 
 - individua-
liteit

Reflectie  

Duur: 2 
maand

Bewustwording
- uniekheid
- mens-zijn

Discussie 
 - technische vei-
ligheid versus 
relationele 
veiligheid

Andere woning

Gemotiveerde 
begeleiders

Dialoog
- ingrijpen 
  orthopedagoog
- introductie 
  leefstijl

Onwaardige 
leefsituatie 

Veiligheids-
regime

Experimen-
teren

 
Duur:  
18 maand

Verbinden  
begeleider
 - persoonlijke 
ontmoeting

 - lichamelijk 
contact

 - er zijn
 - afstemmen 

Verscheidenheid 
aan activiteiten
 - ontdekken
 - groeikansen 
creëren

 - ruimte gevend
 - activiteiten 
binnen en 
buiten haar 
kamer  

Persoonlijke 
groei

Kernteam
- continuïteit 

Persoonlijke 
betrokkenheid

Community of 
practice

Orthopedagoog
- bereikbaar en   
  beschikbaar 
- ruimte gevend
- risico’s nemend

Inzet  
vaktherapeuten 

Competenties 
begeleiders  

Klein team
- kwetsbaar 
 
Niet  
ingrijpen: 
- geloof en          
hoop
- acceptatie

Gedrag be-
perkt ‘lezen’

Soms drang 
en dwang 
toepassen

Participeren 
en 
Socialiseren 

Duur:  
8 maand

Activiteiten  
binnen en bui-
ten het terrein

Sociale banden 
 - verbinden  
medebewoners

 - verbinden 
familie 

Attitude  
begeleiders
- uitdagen
- verleiden 
- keuzes  
  accepteren 

Inzet maatschap-
pelijk werk

Community of 
practice

Soms drang 
en dwang 
toepassen

Beperkte  
vertegen-
woordiging 

Schema 3.   Weergave van een veranderingsproces uitgaande van een leefstijl die  
  gericht is op het leven van alledag
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Fase 1: Reflectie 

Fase 1 kenmerkt zich door een bewustwording van de ontstane situatie bij bege-
leiders. Zij hebben steeds meer moeite met de leefomstandigheden waarin Anja 
verkeert en stellen zich de vraag wie de persoon Anja daadwerkelijk is. 

We schrokken heel erg van de situatie…Ik vond het verschrikkelijk haar 
achter de deur te begeleiden. Ik merkte aan mezelf: “Ik kan hier helemaal 
niks mee”. 

Je gunt haar zo graag wat meer en kan het niet anders? Hoe kunnen we 
haar helpen? Wat heeft ze nodig? Hoe gaan we dit doen?

Deze bewustwording is aanleiding voor de orthopedagoog (onderzoeker) om de 
controlerende benadering ter discussie te stellen. Deze discussie vindt plaats in de 
vorm van een dialoog (Jacobs, 2008). De verschillende opvattingen over wat goed 
zou zijn voor Anja, worden besproken en gewogen in het licht van de vraag: wat is 
in deze situatie goede zorg? Vervolgens wordt door de orthopedagoog een andere 
benadering geschetst die zich meer toespitst op het gewone dagelijkse leven. In ge-
zamenlijkheid wordt besloten deze benadering toe te gaan passen (het belang van 
het ‘leven van alledag’ is aan bod gekomen in hoofdstuk 4 en 5).

Het uitgangspunt of de hypothese is dat ook Anja behoefte zal hebben aan een 
gewoon leven, zoals dat geldt voor ieder andere persoon. Dat houdt in: met respect 
worden behandeld, als totale persoon worden benaderd, taken kunnen uitvoeren 
die ze aankan en waar ze trots op kan zijn. Ten tweede houdt dat in: activiteiten 
uitvoeren waar ze plezier aan kan beleven en zich kunnen binden aan anderen 
waardoor zij genegenheid kan ontvangen en geven. Ten derde gaat het om: het 
ontwikkelen van vaardigheden waardoor ze beter keuzes kan maken en haar red-
zaamheid wordt vergroot. Dit alles vindt plaats in een veilige en uitdagende leef-
omgeving. De achterliggende gedachte is dat ze daardoor weer van het leven zal 
kunnen genieten, plezier kan ervaren en tevreden kan zijn, zodat haar ongewenste 
gedrag zal afnemen.

Er vinden vervolgens binnen het team diverse besprekingen plaats om de andere 
leefstijl verder te introduceren en om begeleiders zich de stijl eigen te doen maken. 

Fase 2: Experimenteren

In de tweede fase wordt een kernteam samengesteld, bestaande uit de orthope-
dagoog (onderzoeker), een coördinerend begeleider en vijf begeleiders, die allen 
de uitdaging willen en durven aangaan, voldoende zelfvertrouwen hebben, onbe-
vangen en gemotiveerd zijn. Zij zijn bereid hun eigen houding en benadering ter 
discussie te stellen, bestaande routines los te laten, te experimenteren en (aanvaard-
bare) risico’s te nemen. Op de achtergrond is een arts betrokken en is de manager 
voorwaardenscheppend. 

Niet alle begeleiders binnen de leefgroep waar Anja verblijft, zijn enthousiast 
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Hoe kunnen we haar helpen
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over dit experiment. Zij weten niet hoe om te gaan met de mogelijke gevolgen van 
het in te zetten (in hun ogen risicovolle) beleid (o.a. toename van zelfverwondend 
gedag en ongewenst gedrag naar derden) en hebben twijfels over de haalbaarheid. 
Zij maken daarom geen deel uit van het kernteam. 

Stap 1:  Verbinden met begeleiders

De eerste stap die wordt gezet in deze fase is gericht op het opbouwen van een re-
latie met Anja. Deze stap duurt ongeveer een half jaar. Begeleiders zijn steeds vaker 
in haar nabijheid en bekommeren zich om haar, waardoor Anja zich steeds veiliger 
gaat voelen. Zij proberen haar emoties te reguleren en haar rituelen te begrenzen, 
waarbij begeleiders zich niet laten leiden door angst, maar proberen er gewoon 
voor haar zijn. 

Ze had veel met aaien. Dat mocht ze ook, maar we hadden er een limiet 
aan gekoppeld. Ze mocht de deur drie keer aaien en dan was het klaar.

Eén begeleider is op afstand in dezelfde ruimte aanwezig als Anja, de tweede bege-
leider is aanwezig op de woongroep voor de andere bewoners. De begeleider die bij 
Anja is, spreekt geruststellend en probeert steeds een stap dichter bij haar te komen. 
Zij zoekt nabijheid door de spullen aan te geven die Anja nodig heeft. Bij het aange-
ven is er kort lichamelijk contact. Dit contact probeert de begeleider steeds vaker en 
verder uit te breiden. De ene keer lukt dit wel, een andere keer niet. Zo is de begelei-
der aanwezig bij het douchen, maar blijft in eerste instantie op afstand en probeert 
langzaamaan contact te maken met Anja. Ze probeert letterlijk stapje voor stapje 
dichter bij haar te komen door dichter bij haar te gaan staan, haar kleding aan te 
geven, haar arm even aan te raken, haar haren te wassen, haar nek te masseren en, 
veel later, haar een knuffel te geven. Na een aantal maanden krijgt Anja steeds meer 
vertrouwen in de begeleiders en de begeleiders in haar.

Stap 2:  Verscheidenheid aan activiteiten

Vervolgens bieden begeleiders verschillende activiteiten in haar leefruimte aan, om 
te ontdekken wat Anja graag doet. Begeleiders ervaren dit in eerste instantie als 
spannend, omdat ze nog niet weten hoe Anja zal reageren. 

Als ze het [een tekening maken] niet leuk vond, dan gooide ze hem door 
de groep heen of ze keek er niet naar om of ze maakte hem kapot. Als ze 
het leuk vond, begon ze te lachen en te zingen en hoorde je dat ook in de 
manier van zingen: gingen de klanken omhoog dan was het goed, anders 
was het een heel eentonige klank die je hoorde.

De activiteiten die ze als prettig ervaart, dienen als basis voor haar daginvulling. 
Deze invulling wordt gebruikt als leidraad, niet als een vaststaand gegeven. Haar 
daginvulling wordt stap voor stap uitgebreid door nieuwe activiteiten toe te voe-
gen. Na een nieuwe activiteit moet Anja haar spanning even kwijt. In overleg met 
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de orthopedagoog leren begeleiders Anja om haar spanning te laten verdwijnen 
door het scheuren van een pak papier. Voorheen uitte de spanning zich voorname-
lijk in zelfverwondend gedrag. Dit lukt met vallen en opstaan en haar zelfvertrou-
wen groeit verder. Ze geniet meer van activiteiten, ze lacht en heeft het scheuren van 
papier steeds minder nodig. 

Na vier maanden wordt de invulling van de dag uitgebreid met diverse activiteiten 
buiten haar leefruimte: fietsen, wandelen, picknicken en zelfs naar de kermis op het 
terrein. Haar leefwereld wordt steeds verder uitgebreid en verrijkt.

Voor het eerst in de draaimolen, er was kermis hier op het terrein. Met een 
smile van oor tot oor genietend. Ze maakte twee rondjes en dan was het 
ook genoeg geweest. 

Ter illustratie: het experiment zwemmen 

Om haar duidelijk te maken dat ze gaat zwemmen en daar regie 
over kan hebben, gaat Anja met een begeleider naar de winkel 
op het terrein om een zwempak uit te kiezen. Ze mag kiezen 
uit twee zwempakken. Anja kiest het zwempak met bloemprint. 
Om haar duidelijk te maken dat ze naar het zwembad gaan, 
gebruiken begeleiders korte zinnen als “Anja zwemmen”
en als ondersteuning wordt het zwempak getoond. Samen pakken 
ze haar zwempak in de tas met handdoek en gaan kijken bij 
het zwembad. Deze handelingen worden telkens herhaald en 
met één handeling uitgebreid of verminderd, afhankelijk 
van haar stemming. Bij een tweede bezoek aan het zwembad 
raakt ze het water aan met haar handen. De vijfde keer trekt 
ze haar zwempak aan, loopt naar het water en voelt aan het 
water. Dit herhaalt zich een aantal keren. Vervolgens gaan haar 
benen in het water en na een aantal maanden gaat ze het 
zwembad in, samen met de begeleider. 
In deze periode zijn Anja en haar begeleider alleen in het zwembad 
en is de badmeester op de achtergrond aanwezig.
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Het experiment zwemmen
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Stap 3:  Persoonlijke groei

Om haar mogelijkheden verder uit te breiden, wordt gebruik gemaakt van een aan-
tal vaktherapeuten. Zij zijn in de gelegenheid en hebben de tijd om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn van Anja en hoe zij haar sociale contacten kan uitbrei-
den. Anja heeft veel tijd nodig om te wennen aan de creatieve therapeut, de situatie 
en de nieuwe activiteiten. De tijd dat Anja aanwezig is bij de therapeut varieert 
van drie tot vijfenveertig minuten. Nieuwe activiteiten worden haar stapsgewijs 
aangeboden. Na drie maanden heeft Anja een aantal mogelijkheden ontdekt en is 
zij in staat een aantal activiteiten redelijk zelfstandig en met plezier uit te voeren, 
zoals puzzels leggen, memory spelen, mozaïeken, knutselen, schilderen, tekenen op 
muziek. Deze activiteiten worden toegevoegd aan de daginvulling. De therapeut 
ontdekt ook dat Anja ritmische muziek als prettig ervaart. Met ondersteuning van 
een muziektherapeut wordt muziek spelenderwijs en op een gestructureerde wijze 
aangeboden. Anja mag meedoen maar moet niet. Elke sessie begint en eindigt met 
eenzelfde lied. Er worden zowel kinderliedjes als pop-nummers gespeeld, waarbij 
Anja met een aantal liedjes meezingt en veel plezier ervaart. 

Een aantal sessies gaat niet door, omdat Anja - uit angst- de stap naar de the-
rapie niet kan maken. Om haar angst te doorbreken, gaat de therapeut naar de 
woning van Anja en gaat in de gang zitten, terwijl Anja in haar kamer is. Ze speelt 
liedjes op haar gitaar waarvan ze weet dat Anja deze leuk vindt en ze hoort dat 
Anja vanuit haar kamer meezingt. Na drie maanden worden de liedjes die ze heeft 
meegezongen op een cd gezet, zodat Anja dagelijks naar haar favoriete muziek kan 
luisteren en kan meezingen. Haar favoriete lied is: ‘Tulpen uit Amsterdam’. Dit 
zingt ze dan ook luidkeels mee. Anja is in staat te genieten van zang en muziek; 
ze verrijken en veraangenamen haar leven zichtbaar. Ook het zingen wordt toege-
voegd aan de dag- en avondinvulling.

Binnen de muzieksessies valt op dat Anja regelmatig het laatste woord uit een 
refrein zingt of neuriet. Dit geeft aanleiding haar verbale communicatieve mogelijk-
heden nader te onderzoeken. Na het onderzoek en na overleg met de orthopeda-
goog en met de nodige instructies, schaft de begeleider een aantal boekjes aan met 
plaatjes en woordjes. De begeleider kijkt samen met Anja in het boekje, ze wijst 
een plaatje aan en benoemt het. Anja zegt het woord na en wijst het bijbehorende 
plaatje aan. Na een aantal maanden van oefenen en herhalen beschikt Anja over 
een redelijke woordenschat en neemt de verbale communicatie toe. 

Anja is steeds beter in staat haar begeleiders te vragen wat ze hebben wil. Be-
geleiders spelen daar direct op in door te doen wat Anja vraagt en haar direct een 
compliment te geven. Het gaat dan om zinnen van twee woorden in vragende toon 
zoals ‘Anja drinken?’ De begeleider geeft haar dan een glas limonade gevolgd door 
een compliment of een aai over de bol. Anja leert op deze wijze steeds meer aan te 
geven wat haar wensen en behoeften zijn.   
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Fase 3: Participeren en socialiseren 

Anja kan haar vaardigheden uitbreiden en nieuwe activiteiten ontdekken, mede 
door een actieve en stimulerende houding van haar begeleiders en de nadruk die 
ze leggen op verleiden. Dit houdt in dat begeleiders bijvoorbeeld Anja’s broek voor 
haar voeten houden, waardoor zij deze aantrekt, haar de tandenborstel in haar 
hand geven waardoor ze haar tanden poetst, samen aan tafel koffiedrinken waarbij 
het koekje de verleiding is om naast de begeleider te gaan zitten. Het komt ook 
voor dat ze het koekje of het kopje door de huiskamer gooit. Begeleiders proberen 
dit ongewenste gedrag, voor zover dat mogelijk is, te vermijden. Soms is ingrijpen 
nodig en wordt Anja kort vastgepakt of onder drang begeleid naar haar kamer.

Na verloop van tijd kan en mag Anja een keus maken uit twee dingen: “Wil je 
een koekje of een chocolaatje bij de koffie?”, “ Wil je koffie of chocolademelk?” 
Een weigering van iets wordt eveneens gezien als een keuze. Het maken van der-
gelijke praktische keuzes wordt langzaamaan steeds verder uitgebreid, ook naar 
keuze in activiteit zoals het kiezen tussen wandelen of fietsen. De begeleider gaat 
dan in de keuze van Anja mee. 

Verbinden met medebewoners

In een bespreking worden met alle betrokkenen de afgelopen maanden geëvalueerd 
en wordt de volgende stap in het proces ontworpen. Begeleiders willen Anja meer 
betrekken bij het groepsgebeuren, waardoor ze zich kan binden aan haar medebe-
woners en meer uit haar isolement komt. De achterliggende gedachte is dat Anja 
behoefte zal hebben aan contact met anderen. Er wordt gezamenlijk een plan van 
aanpak gemaakt. 

Om Anja te verleiden uit haar kamer te komen en de huiskamer in te gaan, wordt 
de deur van haar kamer open gezet. De deur staat open als medebewoners niet 
aanwezig zijn in de groep, in verband met hun veiligheid. De begeleider zingt in de 
huiskamer of zet de muziek aan waar Anja van houdt zodat de kans groot is dat 
zij mee gaat zingen. Anja is nieuwsgierig, steekt haar hoofd om de hoek van haar 
kamer om te zien wat er gebeurt. Ze wordt enthousiast begroet en uitgenodigd: 
“Wat fijn dat je er bent” of “Kom er gezellig bij zitten”. Het komt ook voor dat 
Anja om de hoek kijkt en begint te schreeuwen en te slaan. Ze keert dan zelf terug 
naar haar eigen kamer en gooit de deur met een harde knal dicht. Na twee maanden 
voelt Anja zich veilig genoeg en komt zij vaker en verder de huiskamer in en gaat 
op onderzoek uit. Na vier maanden gaat zij via de huiskamer naar buiten om te 
schommelen in de tuin. 

Vervolgens wordt een situatie gecreëerd waarin één medebewoonster aanwezig 
is op de groep en twee begeleiders. Anja komt in de huiskamer, kijkt de mede-
bewoonster aan en loopt langs haar heen naar buiten. Ook de medebewoonster 
reageert niet op Anja. Steeds vaker is een medebewoner op de groep als Anja in 
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de huiskamer komt. Ze maakt zelfs contact met een medebewoner door hem te 
begroeten als: ”Vriendje Maickel”.

Als Anja de situatie niet aan kan, loopt ze terug naar de eigen kamer en doet 
haar deur dicht of ze wordt onder lichte drang door de begeleiders begeleid naar 
haar kamer. De deur van haar kamer blijft open, waardoor Anja altijd de mogelijk-
heid heeft om zich terug te trekken in haar eigen leefruimte. Dit blijft vooralsnog 
een veilige plek voor haar. 

Verbinden met familie

Anja heeft zelf geen contact met haar familie. Het is onduidelijk waarom het con-
tact is verbroken. De zus van Anja is haar wettelijk vertegenwoordiger. Het contact 
met haar is telefonisch en verloopt via begeleiders. Begeleiders zouden graag zien 
dat het contact met haar moeder en zus wordt hersteld. De hulp van een maat-
schappelijk werkster wordt ingeschakeld om de eerste contacten te leggen met de 
zus van Anja en haar moeder. Na diverse telefoontjes en de nodige bedenktijd be-
sluiten moeder en zus op bezoek te komen. Anja’s vader is overleden. 

Na twee maanden vindt de eerste ontmoeting plaats. Er is extra begeleiding 
aanwezig voor Anja, maar ook voor haar familie, omdat het niet is te voorspellen 
hoe Anja en haar familie op elkaar zullen reageren. Iedereen is gespannen en wacht 
het moment af. Anja herkent haar familie meteen en is blij en opgetogen bij het 
weerzien. Dit is wederzijds. Vanaf dit moment komen moeder en zus met regelmaat 
op bezoek. Het contact wordt hechter en Anja geniet ervan. Een begeleider zegt:

Ik heb de deur open gedaan en moeder kwam binnen en stond voor in de 
gang. Ze liep naar Anja toe en het eerste wat Anja riep was: “Mama”. En 
we moesten allemaal huilen. Het was zo gigantisch mooi. Ze heeft de hele 
middag bij haar moeder op schoot gezeten. Dat was genieten. Het was 
heel spannend, maar ook heel emotioneel.

6.3 Voorwaarden en knelpunten

Er worden verschillende voorwaarden en knelpunten onderscheiden in de verschil-
lende fasen van het proces die de verandering hebben beïnvloed. In de volgende 
paragrafen worden die besproken.

6.3.1  Voorwaarden

Fase 1

Andere woning en gemotiveerde begeleiders 

Niet alle begeleiders durven te werken met Anja. Gevoelens van angst hebben een 
remmende werking op het opbouwen van een vertrouwensband en staan de groei 
van Anja in de weg. Ook de twijfel die zij hebben over de aanpak kan het proces 
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van veranderen negatief beïnvloeden. Daarom is gekozen om met begeleiders te 
gaan werken die gemotiveerd zijn en daadwerkelijk een verandering willen bewerk-
stelligen. 

Wij zagen in alle kleine stapjes een mogelijkheid. We gingen er zeshonderd 
procent voor. Wij wilden wat veranderen in het beheersende leventje.

Deze begeleiders willen nieuwe mogelijkheden ontdekken, hoe klein ook, en kan-
sen creëren waardoor Anja zich verder kan ontplooien. Zij stemmen hun handelen 
continu af op Anja, zonder de eigen grenzen uit het oog te verliezen, en zetten van 
daaruit kleine stapjes. 

Dit is in lijn met de visie van Došen (2005, 2010). Hij onderscheidt drie fasen 
die nodig zijn voor de opbouw van een relatie, te weten: 1) tolereren en accepteren 
2) elkaar ontmoeten en samen groeien 3) heropvoeden: adequaat gedrag aanleren. 
Deze fasen zijn duidelijk herkenbaar in de ontmoetingen met Anja.

Dialoog

Op basis van de constatering dat er sprake is van een mensonwaardige situatie 
waarin Anja en de begeleiders zijn terechtgekomen, introduceert de orthopedagoog 
een andere benadering waarin het veiligheidsregime wordt losgelaten en de nadruk 
ligt op het leven van alledag en het opbouwen van een relatie. De risico’s die deze 
benadering met zich meebrengt worden besproken met elkaar en vertaald naar pas-
sende voorwaarden. Een voorbeeld is dat de deur van haar kamer open blijft, zodat 
Anja altijd terug kan als voor haar de spanning oploopt. 

De veranderingen, de risico’s en de voorwaarden worden ook besproken met de 
arts, de manager en de wettelijke vertegenwoordiger van Anja (zus). Allen zijn akkoord. 

Fase 2

Kernteam

Er is een kernteam geformeerd dat met Anja werkt om de continuïteit te waarbor-
gen. Samenwerken, verantwoordelijkheid, openheid en afstemmen zijn daarin be-
langrijke elementen. Tussen de leden van het kernteam is een flexibele en intensieve 
samenwerking: er zijn wekelijkse en indien nodig dagelijkse evaluatiemomenten 
tussen orthopedagoog en begeleiders waarin de benadering en de activiteiten wor-
den besproken, bijgesteld of uitgebreid en waar ruimte is om emoties te delen met 
elkaar en hierop te reflecteren. 

Veel proberen en met elkaar bespreken: “Wat ging goed en wat niet”, “Wat 
is een leerpunt” en “Wat zouden we kunnen veranderen”. Je gehoord en 
gesteund voelen, maar ook mogen leren van de dingen die niet altijd zo 
goed gaan als ze horen te gaan. Wetende dat je met zijn allen door een pro-
ces heen gaat dat niet makkelijk is. Waar je allemaal gevoelens en gedach-
ten over hebt, want het is verschrikkelijk om te zien wat iemand zichzelf 
kan aan doen. Dan moet je er wel met elkaar over kunnen praten.
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Een persoonlijke verbondenheid

Begeleiders laten zich leiden door de hoop op een andere manier van contact ma-
ken, waarin Anja kan laten zien wie ze daadwerkelijk is, wat ze kan, wat ze wil en 
waar ze naar toe wil. Een voorwaarde om zich te kunnen laten zien, is het hebben 
van een intensieve relatie met onvoorwaardelijke acceptatie, begeleiders die om 
haar geven en er zijn voor Anja, zonder voorwaarden of eisen als ze de begeleider 
nodig heeft. Op basis hiervan ontstaat een vertrouwen in de persoon van de bege-
leider, een persoonlijke verbondenheid (McGee, 1990). 

De begeleiders proberen vanuit hun relatie met Anja, haar te begrijpen, gevoelig 
te zijn voor haar signalen en responsief te reageren. Ze laten zich niet leiden door 
te hoge verwachtingen. 

Het [naar buiten gaan] hoeft niet, we proberen het, maar het moet niet, 
niets moet. Alles wat Anja doet, is al meer dan die tien minuten die ze 
eerst buiten kwam. We waren al heel snel tevreden.

Community of practice

Afgezien van de wekelijkse evaluaties worden er specifieke bijeenkomsten geor-
ganiseerd en is er een community of practice ingericht. Wenger (1998) omschrijft 
community of practice als een groep mensen die een belang of een passie voor een 
bepaald onderwerp of vraagstuk met elkaar delen. De opgedane kennis en expertise 
wordt verder verdiept.  

In een aantal meetings van de community of practice worden ervaringen uitge-
wisseld, leren betrokkenen van elkaar en wordt waardering uitgesproken. Er wordt 
gediscussieerd over ideeën, opvattingen, waarden, alternatieven voor vrijheidsbe-
perking, interpretaties van non-verbale uitingen en te nemen risico’s om uiteinde-
lijk te komen tot een gezamenlijk gedragen besluit over de vervolgstappen in het 
veranderingsproces. 

Beschikbaarheid orthopedagoog

In het proces van ontmoeten en veranderen krijgen begeleiders intensieve onder-
steuning van de orthopedagoog: zij was continu bereikbaar en beschikbaar. Zij 
geeft de begeleiders de ruimte die zij nodig hebben om te kunnen experimenteren en 
te groeien in het proces. Begeleiders worden ook uitgedaagd door haar om ideeën, 
opvattingen en ervaringen te bespreken en erop te reflecteren. Hierdoor krijgen zij 
meer zelfvertrouwen. 

Ze [de orthopedagoog] gaf me veel ruimte en ik heb veel vertrouwen 
gekregen om het te doen. Ik kon haar altijd bellen. Ze was altijd bereik-
baar om me te stimuleren, ideeën te bespreken en te kunnen reflecteren op 
mezelf.

Begeleiders zijn daardoor meer toegerust om de verandering ook daadwerkelijk 
door te zetten en te blijven geloven in de mogelijkheid tot verandering. Dit sluit aan 
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bij de visie van Robertson et al. (2005) en Broadhurst en Mansell (2007). Zij bena-
drukken dat ondersteuning voor begeleiders in een veranderingsproces cruciaal is. 

Inzet vaktherapeuten

De inzet van vaktherapeuten is van belang om de persoonlijke groei van Anja te 
bevorderen. Vaardigheden worden uitgebreid en activiteiten waaraan Anja plezier 
beleeft, worden ontdekt en gestimuleerd, waardoor Anja zich verder kan ontplooi-
en. Dit wordt door de begeleiders overgenomen en waar mogelijk uitgebreid.

Competenties begeleiders 

Om in de ondersteuningsrelatie de waardigheid van Anja te borgen en de regie over 
het leven voor zo ver als mogelijk bij Anja te laten liggen, is het nodig steeds op-
nieuw het perspectief van Anja te begrijpen en op basis daarvan het verhaal voort 
te zetten. Begeleiders moeten zich inspannen om zich voor te stellen wat een al dan 
niet te nemen besluit voor het concrete leven van mensen als Anja betekent. 

Dit aanvoelen van de ander vraagt om intuïtie en interpretatie. Vanuit intuïtie 
komen begeleiders op basis van hun eigen waarden, ervaringen en emoties tot een 
moreel oordeel: zij maken een afweging van wat zij denken dat wenselijk of on-
wenselijk, geschikt of ongeschikt, goed of kwaad is en in het belang is van Anja. 
Meininger (1998, p.262) omschrijft dit op treffende wijze: “[…] begeleiders moeten 
zich steeds opnieuw de vraag stellen: wie is deze mens die zorg nodig heeft?” Deze 
afwegingen vereisen kritische reflectie1. Het vermogen ‘gevoeligheid het juiste te 
doen’, moet worden gekoppeld aan de opstelling als reflective practitioner2, dat wil 
zeggen als professional (of beroepsbeoefenaar) met een reflecterend vermogen om 
het eigen handelen te beoordelen en te bepalen of de juiste keuze is gemaakt. 

Behoefte-interpretatie vergt bepaalde kwaliteiten of competenties3 van begelei-
ders en vereist sensitieve responsiviteit: het vermogen om signalen op te merken, te 
begrijpen en er adequaat op te reageren (zie onder anderen Abma, 2005; Bowlby, 
1988; Riksen-Walraven, 1992). Het realiseren ervan is slechts mogelijk indien be-
geleiders in relatie staan met Anja. Daarbij zijn flexibiliteit, empathie, hoop, vast-
houdendheid, risico’s durven nemen en creativiteit onontbeerlijk. De nadruk ligt op 
het vermogen tot medeleven: een ruimhartige, betrokken en belangeloze houding 
vanuit het besef van medemenselijkheid. Nussbaum (2014, p.144-146) omschrijft 
vier gedachten die belangrijk zijn om tot medeleven te komen: 1) de gedachte over 

1  Widdershoven (Oratie, 2010, p.9) verstaat onder reflectie: “[…] het onderzoeken wat je 
beweegt in je handelen en leven.”
2  Schön (1983) is één van de grondleggers van ‘reflective practitioner’. Hij onderscheidt 
reflection-in-action en reflection-on-action. 
3  Epstein en Hundert (2002, p.226) verstaan onder professionele competenties: “[…] the 
habitual use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, 
values, and reflection in daily practice for the benefit of the individual and community being 
served.” 



161

de ernst van de situatie 2) de gedachte van schuldeloosheid 3) de gedachte van een 
potentieel gelijksoortig levenslot 4) de eudemonistische gedachte; de ander wordt 
tot onderdeel gemaakt van het leven van de persoon die de emotie ondergaat. Deze 
gedachten leiden, aldus Nussbaum, tot emoties en competenties die samenhangen 
met bekommernis, het willen helpen en er zijn voor de ander. 

Dit alles vereist het vermogen tot verbeelding om zich te kunnen verplaatsen in 
de ander en op basis daarvan zich een ethisch oordeel te vormen. Deze competentie 
verwoordt Nussbaum als ‘narratieve verbeelding’: 

De capability approach maakt gebruik van de medelevende [narratieve] 
verbeelding, hoe feilbaar die ook mag zijn, om onze morele oordelen uit 
te breiden en te verfijnen. Ze bedient zich ook van theoretische inzichten 
over waardigheid om zowel onze oordelen als onze fantasiebeelden te 
corrigeren, te verfijnen en van een grotere reikwijdte te voorzien. (2006, 
p.302)

Wuertz en Reinders (2009a, 2009b) spreken in dit verband over impliciete kennis4 
of tacit knowledge. Het betreft een vorm van kennis die persoonsgebonden is en 
onder meer tot uitdrukking komt in empathie, intuïtief handelen, positief denken 
en verbeeldingskracht. Het gaat om praktische kennis die de begeleider bezit, op-
gedaan door ervaring. 

Fase 3 

Attitude begeleiders 

Begeleiders en orthopedagoog trekken zich het lot van Anja aan en hebben zich 
laten raken door haar. Ze proberen er te zijn voor Anja en aan te sluiten op haar 
leefwereld en levensverhaal door oprecht contact te maken en aandachtig te luiste-
ren naar wat Anja wil. 

De wijze waarop begeleiders omgaan met de individuele bewoner, wordt om-
schreven als een houding of een attitude. Een houding die voorwaardenscheppend 
is. 

Reinders (1996) en Meininger (2002) spreken over een hermeneutische hou-
ding, een vaardigheid die leidt tot een mogelijk ‘lezen’ van de persoon. De her-
meneutische houding – ik maak hier gebruik van de beschrijving van Doortje Kal 
(2001, p.121-122) – bestaat uit: 1) een houding die receptief is, die ruimte geeft aan 
de ander om in zijn anders-zijn te verschijnen 2) een houding die betrokkenheid be-
helst, de bereidheid om samen met de ander te ontdekken waar mogelijkheden tot 
samenwerking liggen 3) een houding die gericht is op de ander als geheel, het gaat 
niet alleen om het probleem 4) een houding van nabijheid zoeken, het gaat om het 
zich veilig voelen 5) een houding die creatief is (ondanks haar gebrokenheid kan de 
werkelijkheid van alledag als open worden ervaren, kunnen nieuwe en onverwach-

4  Expliciete kennis heeft daarentegen betrekking op feiten en regels waarvan we ons be-
wust zijn en die we kunnen verbaliseren. 
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te betekenissen worden waargenomen, betekenissen die boven de gebrokenheid uit 
verwijzen naar een menselijke, leefbare en hoopvolle werkelijkheid) 6) een houding 
die volhardend is; een samenleven waar ruimte is voor de eigenheid van de ander 
vraagt om uithoudingsvermogen. Deze houdingsaspecten zien we terug bij de bege-
leiders in de ontmoeting met Anja. 

Een houding haar te willen begrijpen, aan te sluiten bij wat goed gaat en af te 
stemmen op Anja waardoor zij de kans krijgt zich te uiten. Om haar te bereiken 
dienen begeleiders een nabije relatie aan te gaan en dit vraagt tijd en geduld. Van-
uit die relatie kunnen begeleiders haar uitdagen en verleiden, veiligheid en ruimte 
bieden en haar keuzes accepteren. Op deze wijze zal Anja zich verder ontplooien. 

Inzet maatschappelijk werk

Naast verbondenheid met begeleiders ontstaat er ook verbondenheid met medebe-
woners en wordt de relatie met de familie hersteld. De relatie met de familie is tot 
stand gekomen met behulp van de inzet van een maatschappelijk werkster. Zij heeft 
de eerste stappen richting moeder en zus gezet. Begeleiders weten deze verbonden-
heid te versterken en daar waar mogelijk uit te breiden. 

Community of practice

In deze fase wordt eveneens een aantal meetings van de community of practice 
georganiseerd en wordt gesproken over de vervolgstappen in het proces en de te 
nemen risico’s, waarbij in deze fase de nadruk ligt op het uitbreiden van Anja’s 
contacten. 

6.3.2  Knelpunten

Fase 1

Onwaardige leefsituatie en veiligheidsregime

In een eerste bijeenkomst wordt vastgesteld dat er sprake is van een mensonwaardi-
ge situatie. Begeleiders kunnen en willen zich niet vereenzelvigen met het gehanteer-
de veiligheidsregime. Om de schrijnende situatie waarin Anja en haar begeleiders 
terecht zijn gekomen te doorbreken en te veranderen, staan begeleiders voor een 
moeilijke en complexe taak: het bieden van onvoorwaardelijke ondersteuning en 
acceptatie van de persoon, maar afwijzing van het ongewenste gedrag.

Fase 2

Kwetsbaarheid van een klein team

Het werken met een klein team heeft invloed gehad op de continuïteit van het 
proces. Ziekte of vrije dagen konden niet goed worden opgevangen en hebben de 
situatie uitermate kwetsbaar gemaakt. 
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Je hebt zelf ook wel eens een rotdag. Maar dat kan niet op dat moment, 
want je kon niet altijd afgelost worden, omdat niet de juiste collega naast 
je stond die dat over kon nemen.

Niet ingrijpen

De experimenten gaan gepaard met vallen en opstaan. De ene keer lukt het om 
Anja een stap verder te laten zetten in het proces, de andere keer trekt ze zich terug 
in haar kamer en vervalt ze in zelfverwondend gedrag of gaat met spullen gooien. 
Van begeleiders vraagt dit het uiterste: niet ingrijpen, op je handen blijven zitten, 
wetende dat overnemen en de inzet van vrijheid beperkende middelen niet de op-
lossing is. Niet ingrijpen, roept een gevoel op van ‘de ander aan zijn lot over te 
laten’, Anja alleen te laten. Maar, begeleiders blijven geloven in en vasthouden aan 
de ingezette benadering door Anja steeds weer opnieuw te verleiden tot het nemen 
van een volgende stap. 

Je gaat over je eigen grenzen heen. Het is moeilijk te zien als iemand zich-
zelf toetakelt wetende dat het anders kan, als je maar even volhoudt. Ja, 
dat vertrouwen moet je wel hebben.

Gedrag is moeilijk te begrijpen en soms drang en dwang toepassen 

Het werken met Anja vraagt constante alertheid van begeleiders en orthopedagoog 
om steeds opnieuw een manier te vinden om aan te sluiten bij haar en haar gedrag 
te begrijpen. Het team gaat telkens op zoek naar alternatieven voor vrijheidsbeper-
king. Toch komt het voor dat begeleiders drang5 en soms dwang6 moeten toepassen 
om Anja, de begeleiders of de medebewoners te beschermen of om Anja een volgen-
de stap te laten zetten (een duwtje in de rug). Bij de toepassing van dwang probeert 
de orthopedagoog zowel de belangen van Anja als die van begeleiders niet uit het 
oog te verliezen: wat is aanvaardbaar en wat niet. Hierdoor groeien begeleiders 
van een neiging tot dwang en overnemen, naar het gebruik van minder ingrijpende 
interventies. 

Fase 3

Soms drang en dwang toepassen

Ook in deze fase is het voorgekomen dat begeleiders soms drang en dwang hebben 
moeten inzetten om de veiligheid van Anja, haar medebewoners en begeleiders te 
garanderen.

5  Bij drang is nog sprake van enige keuzevrijheid, bij dwang niet meer (Bergmans, 1997).
6  Dwang kan worden toegepast bij personen die opgenomen zijn met artikel 60, om gevaar 
af te wenden. Er wordt tevens van dwang gesproken indien een persoon zich verzet tegen de 
uitvoering van een overeengekomen behandelplan en de handeling toch wordt uitgevoerd. 
Middelen en maatregelen vallen eveneens onder dwangbehandeling: afzondering, separatie, 
fixatie, toediening van medicatie, vocht en voeding onder dwang. Ook het inperken van de 
bewegingsvrijheid valt onder dwangbehandeling.
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Beperkte wettelijk vertegenwoordiging

Hoewel de zus van Anja wettelijk vertegenwoordiger is, wordt zij aanvankelijk 
maar beperkt betrokken bij het wel en wee van Anja. Haar rol zou meer op de 
voorgrond hebben kunnen staan, om de belangen en de rechten van Anja beter te 
behartigen, zeker in situaties waarin vrijheid beperkende maatregelen zijn toege-
past. De zus en ook de moeder van Anja hadden dan hun ervaringen en inzichten 
in kunnen brengen, ter bevordering van een evenwichtige beeldvorming, het begrij-
pen van het gedrag van Anja. Dit betekent dat begeleiders een stapje terug zetten 
ten voordele van verwanten. Verwanten moeten zich uitgenodigd en aangemoedigd 
voelen mee te denken in het zorgproces. 

6.4 Uitkomst en toekomstperspectief

Door het veranderingsproces gaat Anja een traject van floreren in. Zij heeft de mo-
gelijkheid zich te ontplooien en een voor haar waardevol leven te leiden. Ze koopt 
samen met de begeleider een boekje in de winkel, gaat zwemmen, gaat koffie drin-
ken op de dagbesteding, eet een frietje bij de frietboer, gaat naar de markt, zwaait 
naar anderen. Ze gebruikt meer woorden, vraagt om dingen en maakt (beperkte) 
praktische keuzes. Ze ervaart plezier en kan genieten van het leven. 

Anja blijft Anja, een persoon die signalen afgeeft die niet altijd eenvoudig te 
begrijpen zijn. Ze laat sporadisch ongewenst gedrag zien en vrijheidsbeperking kan 
niet altijd worden voorkomen. Vanuit een situatie die voornamelijk bestond uit een 
op controle georiënteerde leefstijl waarin de nadruk lag op veiligheid en bescher-
ming, heeft een cultuuromslag en een attitudeverandering plaatsgevonden, zodat nu 
sprake is van een op het alledaagse (leven) georiënteerde leefstijl, met als uitgangs-
punt het balanceren tussen passende veiligheid en voldoende verrijking. 

Voor de toekomst is het belangrijk dat hulpverleners en verwanten in gesprek blij-
ven, ook nu het beter gaat met Anja, want routine kan opnieuw gaan overheersen, 
terwijl Anja’s gedrag steeds opnieuw om interpretatie zal vragen en om het zoeken 
naar de balans tussen het nemen van risico’s en het streven naar veiligheid. Daar-
naast zal Anja zich blijven ontwikkelen, waardoor haar wensen en behoeften in de 
loop der tijd zullen veranderen. 

Een eerste stap is gezet: Anja wordt erkend als individu en benaderd als mens. 
Een aantal capabilities wordt gerealiseerd. Zo heeft Anja meer bewegingsvrijheid, 
geniet zij van een fietstocht, ervaart zij genegenheid, heeft zij haar vaardigheden uit-
gebreid en verwondt zij zich minder. Maar er is nog veel werk te verzetten. Wat tot 
nu toe is bereikt, kan het vertrekpunt zijn op weg naar een meer verrijkend leven. 
De lijst met capabilities, besproken in hoofdstuk 5 kan daarbij behulpzaam zijn. Ze 
biedt aanknopingspunten bij het zoeken naar een leefomgeving die Anja aankan en 
die bij haar past, en waarin zij haar handelingsmogelijkheden verder kan ontplooi-
en. Zo kan een perspectiefrijke praktijk worden ontwikkeld voor een voortzetting 
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Genieten van een fietstocht
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van het verhaal van Anja.

6.5 Beschouwing

Uit het verhaal van Anja komt naar voren dat zij haar mogelijkheden heeft kunnen 
ontwikkelen en ongewenste gedragingen heeft kunnen overwinnen, nadat de con-
text is veranderd. Vanuit het intuïtieve idee dat Anja recht heeft op een ‘gewoon’ 
leven van alledag7 is het veiligheidsregime losgelaten en is ruimte voor verrijking 
ontstaan. In deze denkwijze wordt Anja in de eerste plaats gezien als mens: een 
uniek en waardig persoon met menselijke behoeften en met mogelijkheden. 

Begeleiders, orthopedagoog en Anja zijn in hun zoektocht een lange weg ge-
gaan. Het ging erom elkaar te ontmoeten, een relatie op te bouwen, vertrouwen 
te krijgen in elkaar, minder bepalend te zijn en Anja die ruimte te geven die nodig 
is om haar mogelijkheden op diverse gebieden te ontdekken en tot bloei te laten 
komen. Ze leeft nu met minder angst, ze kan lachen en genieten van activiteiten 
met anderen. 

In deze ontmoeting hebben begeleiders zich laten raken door Anja. Vanuit een 
persoonlijke inzet en met een grote bereidheid Anja echt te leren kennen, door te 
leren luisteren, te kijken, te voelen wat Anja probeert te vertellen, en te onderken-
nen wie zij is, hebben zij het leven van alledag van Anja sterk weten te verbeteren. 
Medeleven en verbondenheid zijn daarbij essentieel geweest. 

In het contact met Anja hebben begeleiders in hun benadering een evenwicht 
gevonden tussen voldoende nabijheid en passende afstand. In dit evenwicht kan 
Anja geborgenheid, genegenheid en veiligheid ervaren. Ter Horst (2006, p.30) 
spreekt in dit verband van ‘dialogische grondvormen’, die erop gericht zijn met 
elkaar in contact te komen: via spel, via lichaamstaal, via aanraken, via verzorging 
en via activiteiten. Wuertz en Reinders (2009b, p.20-21) zeggen hierover: 

[…] de verbinding manifesteert zich in de spierspanning van de hand die 
wast; in de klank van de stem die voorleest; in de intonatie waarmee voor 
de honderdste keer dezelfde uitleg wordt gegeven; in de correctie van on-
gewenst gedrag; in de blik die uitnodigt tot samendoen in de verzorging; 
in de toon waarmee iemand wordt aangesproken op zijn taak. Als men 
bedenkt op hoeveel verschillende manieren en toonhoogten je kunt uitno-
digen tot het leveren van een huishoudelijke bijdrage als het dekken van 
een tafel, wordt onmiddellijk duidelijk wat ‘verbinding’ kan betekenen.

McGee (1990) onderstreept dat bejegening zich moet richten op veiligheid en waar-
digheid, in relatie tot en met anderen. Hij pleit voor een benadering van Gentle 
Teaching. Hierin wordt het belang benadrukt van een persoonlijke vorm van ver-
trouwen: iedere persoon heeft behoefte aan verbondenheid met anderen in een we-
derkerige en gelijkwaardige relatie. De gedachte is dat iedere persoon zich ingebed 

7  Ter Horst heeft een model ontwikkeld, waarin eveneens het herstel van het gewone leven 
centraal staat (2006). 
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moet voelen in een veilige en zorgzame samenleving. Met andere woorden: erbij ho-
ren ervaren, waardering voelen en zich niet buitengesloten voelen. Vanuit contex-
tueel perspectief is dit het streven naar een passend wederzijds geven en ontvangen. 

Thompson et al. (2002, 2004) pleiten voor een persoonsgerichte benadering 
waarbij behoeften en voorkeuren van de persoon en diens familie voorop staan. De 
bejegening richt zich op de ondersteuning die een persoon nodig heeft om een acti-
viteit in het dagelijks leven uit te voeren en om aan de samenleving deel te nemen. 
Met behulp van de Support Intensity Scale (SIS) wordt de ondersteuningsbehoefte 
die een persoon nodig heeft – zowel qua hoeveelheid tijd als intensiteit – in kaart 
gebracht. In deze benadering is tevens aandacht voor speciale behoeften van een 
persoon zoals behoefte aan bescherming, belangenbehartiging of ondersteuning 
bij gedragsproblemen. De begeleider dient samen te werken met de betrokkene en 
diens systeem zodat diverse hulpbronnen kunnen worden ingezet. Dit resulteert in 
groei naar zelfstandigheid, participatie en bevordering van kwaliteit van leven.

Door de nadruk te leggen op relationele veiligheid in plaats van terug te vallen op 
technische veiligheid (vrijheidsbeperking) kunnen begeleiders en orthopedagoog aan-
vaardbare risico’s nemen. Ze leren enerzijds Anja te vertrouwen, de verbinding aan te 
gaan door het tonen van echte betrokkenheid, zich in te leven in haar situatie en zich 
te bekommeren om haar. Anderzijds leren ze in zichzelf en in de nieuwe benadering te 
geloven.  

Deze vormen van ondersteuning stellen Anja in staat om zoveel als mogelijk 
keuzes te maken, deel te nemen aan verscheidene activiteiten, vaardigheden uit te 
breiden, een gevoel van emotioneel welbevinden te ervaren en waardevolle sociale 
banden aan te gaan. Haar leven is gelukkiger geworden. 

Een volgende stap is dat Anja weer in de samenleving gaat wonen, waar ze haar 
vaardigheden verder kan ontplooien, meer ervaringen op kan doen in het gewone 
leven en mogelijk passende werkzaamheden kan uitvoeren: naar de kapper en de 
supermarkt in de buurt gaan in plaats van op het instellingsterrein, op een boer-
derij werken of zorgtaken uitvoeren die bij haar passen. Er kan verder worden 
gebouwd aan het verwerven van een positie in de samenleving, waardoor Anja een 
gezicht krijgt, deel gaat uitmaken van het straatbeeld en wordt gezien als medemens 
(Bogdan & Taylor, 1989). 
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6.6  Conclusie 

In situaties als die van Anja worden oplossingen veelal gezocht in het inperken van 
de vrijheid, de inzet van extra personeel of het verblijf op een instellingsterrein. Het 
verhaal van Anja laat zien dat er andere mogelijkheden zijn door te streven naar 
menswaardigheid en de betrokkene te zien als mens: als iemand die van muziek 
houdt, die graag fietst, die op haar manier contact maakt. Begeleiders van Anja 
blijken via experimenteren in staat te zijn de mogelijkheden in het gewone leven 
van alledag te vergroten. Deze vorm van zorg maakt het mogelijk het gebruik van 
vrijheidsbeperking te minimaliseren en kwaliteit van leven te maximaliseren. 

Het verhaal van Anja illustreert dat een verandering mogelijk is en dat door een 
andere omgeving en attitude het leven kleur krijgt en mensen als Anja meer zichzelf 
kunnen zijn8. 

8  Het gaat op dit moment (februari 2015), naar omstandigheden, redelijk met Anja. Ze is 
ernstig ziek geweest en ze is slechtziend geworden. Toch proberen begeleiders haar wereld 
niet te verengen en blijven ze activiteiten met haar ondernemen ook buiten het instellingster-
rein: fietsen, naar een feest gaan. De zus van Anja blijft haar bezoeken.  



7.
Conclusies en aanbevelingen 
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7.1  Inleiding

In het denken over burgerschap worden mensen met een ernstige verstandelijke be-
perking en ernstige gedragsproblemen gezien als medeburgers die de kans moeten 
krijgen te leven (en te participeren) in de samenleving, onder gewone omstandig-
heden en volgens hen passende leefpatronen met op het individu afgestemde zorg 
en ondersteuning. In de praktijk is er nog weinig aandacht voor de mogelijkheden 
en de problemen van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen, die ook met zorg en ondersteuning niet volledig kunnen parti-
ciperen in de samenleving. In de theorie van Nussbaum hebben we aanwijzingen 
gevonden om participatie beter mogelijk te maken. Nussbaum pleit voor een gelijk-
waardig burgerschap waarin alle burgers recht hebben op een goed leven.

Wat een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen inhoudt en hoe dit tot stand komt, vormt het thema van 
dit proefschrift. Vandaar dat deze studie in het teken stond van de volgende twee 
vraagstellingen: 

Hoe kunnen de uitgangspunten van de burgerschapsvisie in het algemeen 
en de capability approach in het bijzonder worden toegepast op mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen? 

Hoe dient de zorg te worden georganiseerd en hoe kan de samenleving 
ruimte maken voor de eigenheid van deze specifieke groep mensen, zodat 
hun kwaliteit van leven wordt bevorderd en recht wordt gedaan aan hun 
waardigheid? 

In dit hoofdstuk ga ik eerst in op de belangrijkste conclusies ten aanzien van deze 
vraagstellingen. In paragraaf 7.2 worden de belangrijkste conclusies ten aanzien 
van de eerste vraagstelling beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 ingegaan 
op de beperkingen van deze studie die mogelijk van invloed zijn geweest op de on-
derzoeksresultaten. In paragraaf 7.4 worden aanbevelingen geformuleerd voor de 
praktijk, als antwoord op de tweede vraagstelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een korte conclusie (paragraaf 7.5).

7.2  De burgerschapsvisie en de Capability Approach 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen worden in deze paragraaf eerst 
vanuit de literatuurstudie de belangrijkste uitgangspunten van de burgerschapsvisie 
en de capability approach weergegeven. Vervolgens wordt op basis van de onder-
zoeksgegevens ingegaan op de toepassing ervan in de praktijk voor mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 
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7.2.1  Uitgangspunten van de burgerschapsvisie

Mensen met een verstandelijke beperking dienen de kans te krijgen om hun leven 
naar eigen inzicht in te richten en de gelegenheid te krijgen te participeren in de 
samenleving. Deze visie is terug te voeren op het burgerschapsparadigma.

Burgerschap wordt door Van Gennep (2007, 2009) omschreven als: “het heb-
ben van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke uitkomsten voor alle burgers”. 
Om dit te bereiken dient de inrichting van de samenleving te zijn afgestemd op de 
bevordering van kwaliteit van leven voor iedere burger. Kwaliteit van leven omvat 
o.a. de mogelijkheid tot participatie, tot ontplooiing, tot keuzevrijheid en tot zelf-
bepaling in relatie tot en met ondersteuning van anderen zodanig dat de persoon 
tevreden is met zijn leven. 

Ondersteuning bestaat, aldus Van Gennep (1997, p.198), uit “[…] het toegang 
geven van de betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, middelen en re-
laties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren”. 
De ondersteuning dient afgestemd te zijn op de individuele wensen en behoeften 
van een persoon. 

Vanuit zorg-ethisch perspectief wordt zorg geïntegreerd in de opvatting op bur-
gerschap en opgevat als een fundamenteel concept, het hoort bij het leven. In deze 
opvatting is ieder persoon kwetsbaar, heeft zorg nodig en ontvangt zorg. 

Zorg omvat, aldus Sevenhuijsen (2000, 2002), (emotionele)betrokkenheid, on-
dersteuning en bescherming waar dat nodig is. Deze dient op dusdanige wijze te 
worden gegeven dat die aansluit bij de individuele behoeften, bijdraagt aan kwali-
teit van leven en leidt tot minder afhankelijkheid. De zorgethiek gaat er vanuit dat 
ieder mens de ander nodig heeft om te komen tot een zinvol en sociaal leven (Van 
Nistelrooy, 2008). Daarom is zorg gebaseerd op een relatie van wederkerigheid. Dit 
houdt ook in dat er binnen een samenleving ruimte dient te zijn voor verschillende 
leefstijlen: voor mensen met en zonder een beperking. 

Daarvoor dient de samenleving de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid 
te bevorderen en gastvrij te zijn. Gastvrijheid draait om gemeenschapszin: geza-
menlijkheid, elkaar helpen, wederkerigheid en erkenning en acceptatie van mensen 
die verschillend zijn. Anders gezegd: “het samen met en voor elkaar werken aan een 
zorgzame samenleving” (Sevenhuijsen, 2002, p.19). 

7.2.2  De Capability Approach 

Nussbaum onderscheidt tien capabilities die overeen komen met de (kern)rechten 
van de mens. De capabilities vormen tezamen het kader voor goed leven. Dit biedt 
handvatten om aan burgerschap te werken, ook voor mensen met EVB&EGP. 

Om tot realisering van de tien capabilities te komen, is zorg nodig van de zor-
ginstanties, het sociaal netwerk en de samenleving. Zorg betekent dat mensen de 
kans en de mogelijkheid moeten krijgen alle capabilities te ontplooien en te kunnen 
zijn wie ze willen zijn. Anders gezegd: gelijke kansen alleen zijn niet genoeg voor 
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Nussbaum. Er moet ook worden voldaan aan bepaalde voorwaarden waardoor 
het realiseren van de capabilities daadwerkelijk mogelijk wordt. Ingrijpen van de 
overheid kan daarbij nodig zijn. In die zin biedt het een kader voor het tegengaan 
van ongelijkheid.

Burgerschap betekent voor Nussbaum het recht deel uit te maken van de sa-
menleving als waardig lid en het recht de capabilities te ontplooien, zodat mensen 
binnen de samenleving kunnen participeren. Samenleving en zorg dienen burgers te 
voorzien van een passend niveau van waardigheid. Hiervoor dient de samenleving 
(en de zorg) zorgzaam te zijn, respect te hebben voor verschillende levensstijlen, 
zich te ontfermen over mensen en hun bescherming en veiligheid te bieden. 

7.2.3 Burgerschap als verrijking van het gewone  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan ik concluderen dat ‘verrijking’ het sleu-
telwoord vormt van burgerschap voor mensen met een ernstige verstandelijke be-
perking en ernstige gedragsproblemen. Verrijking omvat het kernelement ‘het leven 
van alledag’ en impliceert ‘gewoon wonen’ en ‘meedoen’. Op deze aspecten wordt 
nader ingegaan.

Het leven van alledag

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat aandacht voor het goede leven 
wil zeggen ‘aandacht voor het leven van alledag’. Het leven van alledag houdt in dat 
het ‘zo normaal mogelijk’ moet worden ingericht, voor zover die normaliteit een 
verrijking betekent, bijvoorbeeld ten opzichte van het leven op een instellingster-
rein. 

Het gaat om situaties uit het gewone dagelijkse leven zoals die gelden voor veel 
mensen: het doen van een boodschap, het gaan naar de markt, het eten aan een 
gedekte tafel, het dragen van eigen kleding, het op vakantie gaan, het uithalen van 
eieren, het hebben van contact met familie, het met respect worden bejegend, het 
ontwikkelen van vaardigheden, het maken van keuzes, etc. Situaties die zo op het 
oog onbeduidend zijn, hebben voor mensen met ernstige beperkingen grote bete-
kenis. Die betekenis kan worden ontdekt in zorgzame relaties, waarin mensen om 
elkaar geven, zowel binnen als buiten de instelling. 

Met het anders inrichten van de zorg en uitgaan van de opvatting over ‘het 
leven van alledag’, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4 en 5, is overigens ook binnen 
de instituten (zoals we zagen bij Anja in hoofdstuk 6) nog veel te winnen. Binnen 
intramurale settingen blijken veel handelingen in de zorg van mensen met ernstige 
beperkingen te maken te hebben met beschermingsmaatregelingen oftewel risicore-
ductie. Begeleiders stellen de waarde ‘veiligheid’ centraal. Deze manier van werken 
heeft als kenmerk dat ze gesloten en naar binnen is gericht wat maakt dat begelei-
ders niet meer nadenken over wat ‘het goede’ is. 

 Begeleiders binnen decentrale settingen zijn vaak meer naar buiten gericht 
en willen deel uitmaken van hun omgeving. Zij hanteren meer een op een alle-
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daagsheid georiënteerde benadering door uit te gaan van (i) de mogelijkheden van 
het individu: taken uitvoeren die een persoon aankan en waarop hij trots kan zijn, 
activiteiten doen waar een persoon plezier aan beleeft, ontwikkelen van vaardighe-
den waardoor keuzes kunnen worden gemaakt en de redzaamheid wordt vergroot 
(ii) een gewone leefomgeving: gewone sfeervolle inrichting van het huis en het heb-
ben van een eigen plek, waar personen zich thuis voelen (iii) het vergroten van 
de leefwereld: activiteiten ondernemen in de samenleving, verbindingen aangaan 
met anderen, nieuwe verrijkende ervaringen opdoen. Dit alles heeft bovendien een 
positieve invloed op het gedrag en daarmee indirect op de toepassing van vrijheids-
beperking. 

In het verhaal van Anja hebben we gezien dat begeleiders binnen een intramurale 
setting zich een andere vorm van werken eigen kunnen maken, door uit te gaan 
van een andere waardeoriëntatie. Een te beschermende en routinematige manier 
van werken kan worden doorbroken. Begeleiders hebben geleerd te handelen met 
minder controle en macht, door kritisch te reflecteren op zichzelf en de omstandig-
heden. Door te luisteren, te kijken en te voelen wat Anja wil en door steeds weer 
opnieuw te (leren) kijken naar Anja, hebben begeleiders aandacht gekregen voor 
het ontdekken, het ontwikkelen en het waarborgen van de mogelijkheden van Anja 
en voor de mogelijkheden die het dagelijkse leven biedt. 

De risico’s die deze benadering met zich meebrengt, het loslaten van de contro-
le, kunnen expliciet worden gemaakt in een dialoog: minder veiligheid betekent een 
groter risico op zelfverwonding, maar ook op meer verrijking en daardoor minder 
zelfverwonding. Meer veiligheid betekent meer beknotting, meer afhankelijkheid. 
Hierdoor is de kans op zelfverwonding misschien kleiner, maar er is wel meer aan-
leiding om zichzelf te verwonden (meer gedragsproblemen), wat weer resulteert in 
nog meer vrijheidsbeperking. Met andere woorden: welke risico’s zijn aanvaard-
baar? Weegt het gevaar van vermindering van vrijheidsbeperkingen op tegen het 
voordeel van verrijking? 

Het verhaal van Anja laat zien dat risico’s daadwerkelijk te verminderen zijn. 
Door verrijking in het leven van alledag positief te waarderen en uit te dragen, ont-
staat een gedragsverandering en bijgevolg een vermindering van vrijheidsbeperkin-
gen. Hieruit blijkt dat het handelen van begeleiders en het gedrag van mensen met 
ernstige beperkingen niet statisch hoeft te zijn, maar veranderbaar is. 

Een belangrijke constatering is dat gedrag door verrijking ten positieve veran-
dert en dat dit niet gebeurt door vrijheidsbeperking. 

Gewoon wonen

De onderzoeksresultaten laten zien dat mensen met ernstige beperkingen worden 
geconfronteerd met structurele beperkingen, die op vele fronten een grote impact 
hebben op hun welzijn en op hun mogelijkheden om een waardig leven te leiden. 

Mensen met ernstige beperkingen worden, in termen van Nussbaum, in een si-
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tuatie gedwongen van afhankelijkheid waarin de weg naar een optimaal functione-
ren ernstig wordt bedreigd. Mede door de beperkingen in de samenleving blijven zij 
afhankelijk van het instellingsterrein. Dit zorgt ervoor dat residentiële instellingen 
nog steeds bestaan, dat veiligheid prevaleert   en verrijking stagneert. 

Van Loon (2006) en Kröber en Van Dongen (2011) zeggen hierover dat vernieu-
wingen in de samenleving stagneren als instellingsterreinen blijven voortbestaan. 
Indien een persoon zich niet gelukkig voelt in de samenleving, dient de persoon niet 
terug te hoeven keren naar het instellingsterrein (reïnstitutionalisering), maar moet 
worden gezocht naar oplossingen in en met de samenleving. Een mogelijkheid is het 
leven interessanter te maken, waardoor de persoon wel gelukkig kan zijn. 

Steeds is de vraag hoe maximaal kan worden aangesloten bij de behoeften en 
de wensen van de betrokkenen en wat daarvoor nodig is. Anders geformuleerd: hoe 
kan de samenleving van stressbron tot inspiratiebron worden? 

Meedoen

Uit de onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat mensen met ernstige be-
perkingen op eigen wijze meedoen. Het gaat om een deelname die door hen als 
waardevol wordt ervaren en passend bij hun mogelijkheden, die voldoende ruimte 
biedt voor hun eigenheid en rekening houdt met hun behoeften, hun waarden en 
hun persoonlijkheid. Kernelementen binnen ‘verrijking van het gewone’ zijn mee-
doen en erbij horen. Dit zijn belangrijke aspecten van een goed leven. Dat betekent 
dat voor deze groep mensen op een specifieke manier moet worden gekeken naar 
participatie. 

Meedoen op basis van menselijkheid en gelijkwaardigheid gaat om te beginnen 
om de erkenning van hun mens-zijn en de acceptatie van hun anders-zijn en soms 
moeilijke en lastige gedrag. Een punt van aandacht is dat mensen met ernstige 
beperkingen niet zeker zijn van hun deelname aan en opvang en steun door de 
samenleving. Zij kunnen niet altijd voldoen aan de heersende waarden en normen 
in de samenleving. Het gedrag wijkt af van wat in de samenleving ‘gangbaar’ is en 
wordt daarom niet altijd getolereerd in de samenleving. Ze horen er niet vanzelf bij. 

Als ik [begeleider] met A [bewoner] aan het wandelen ben en ik kom 
mensen uit de buurt tegen, dan lopen ze met een boog om ons heen, want 
ze zijn doodsbenauwd voor deze jongen (B16, p3).

Een ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking kan plaatsvinden op 
basis van gastvrijheid waarin, aldus Kal (2001, p.174), mensen ruimte voor elkaar 
maken, “waar de ander anders kan zijn”. En zoals Peterson (2010, p.19) treffend 
verwoordt: “Besef dat jij ook voor anderen altijd een ´ander´ bent”. Mans (2004) 
pleit voor een open houding die uitnodigt een verbinding aan te gaan tussen het 
zelf en de ander, tussen eigen en vreemd, waarin mensen te maken hebben met ”een 
gevoel van geraaktheid door zwakzinnigen, van verbondenheid in plaats van dis-
tantie” (p.305). “[Op hun beurt beschikken] mensen met een verstandelijke handi-
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cap over het vermogen het maatschappelijk leven positief te beïnvloeden door hun 
openheid, emotionaliteit en spontaniteit” (p.267). 

Ten eerste moet worden erkend dat er sprake is van vreemdheid. Een ontmoe-
ting kan een gevoel van bevreemding geven om het anders-zijn: de ander die een 
uitgestoken hand niet grijpt, geen antwoord geeft, vreemde geluiden maakt, een 
ander uiterlijk heeft, met andere woorden: een ontmoeting die anders loopt dan 
mensen gewoon zijn. Hier botst de opvatting over burgerschap waarin burgers hun 
gedrag afstemmen op sociale codes en zich aanpassen aan ‘de normaliteit’. 

Ten tweede moet worden erkend dat mensen met ernstige beperkingen er niet 
altijd op kunnen worden aangesproken als ze anderen tot last zijn: zij moeten wor-
den geholpen om niet uitsluitend te worden gezien als onbeheerste en bedreigende 
buur. De integriteit van medeburgers dient te worden beschermd en dat is de lastige 
opgave voor begeleiders. 

Ten derde moet worden erkend dat de samenleving voor mensen met ernstige 
beperkingen niet altijd toegankelijk is. Mensen met ernstige beperkingen dienen te 
beschikken over voldoende en passende ondersteuning en voorzieningen om zoveel 
mogelijk capabilities tot ontplooiing te brengen. Er is nog te weinig aandacht voor 
het optimaliseren van voorwaarden die voor hen waardevol zijn en het verbeteren 
van door hen ervaren tekorten in de samenleving. 
 
Een goed leven betekent het nastreven van floreren. Floreren betekent niet per se de 
mate van geïntegreerd zijn, maar de mate van verrijking. Voor verrijking is een ver-
binding met de rijke maatschappelijke mogelijkheden, mits toegankelijk, helpend.  
Verrijking is een sleutelbegrip voor mensen met een ernstige verstandelijke beper-
king en ernstige gedragsproblemen; hiermee kan het burgerschapsmodel worden 
verdiept: een bijgesteld model met floreren als paradigma in de zorg voor mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De verdie-
ping vindt plaats op basis van het burgerschapsmodel van Van Gennep en wordt 
weergegeven in het volgende schema. 
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Defect-
paradigma 

Ontwikkelings-
paradigma 

Burgerschaps-
paradigma 

Floreren-
paradigma

Mensvisie Mens met 
beperkingen

Mens met mo-
gelijk-heden

Medemens Mens-zijn

Status Patiënt Leerling Burger Burger

Hulpverleners Arts 
Verpleegkun-
digen 

Orthopedagoog
Psycholoog 

Orthopedagoog 
Psycholoog
Ondersteuner 

Formele systeem 
Informele systeem 

Hulpverlening Verzorgen/
behandelen

Ontwikkelen/
trainen

Ondersteunen Zorg
Ontplooien
Menswaardigheid 

Doel(en) Goede zorg Competentie
Zelfstandigheid 

Kwaliteit van 
leven
Zelfbepaling 

Verrijking

Middel Zorgplan Ontwikkelings-
plan

Ondersteunings-
plan

Lijst met 10 
capabilities 

Instelling Instituten Deïnstitutionali-
sering
Speciale voor-
zieningen

Gewone voor-
zieningen in de 
samenleving

Gewoon wonen
Gewone en 
specifieke voor-
zieningen in de 
samenleving

Maatschappelijk Segregatie Normalisatie 
Integratie
Social Role 
Valorisation

Inclusie Leven van alledag
Meedoen op 
eigen wijze
Erbij horen 

Schema 4.  Weergave van het floreren-paradigma 

7.3  Reflectie op de onderzoeksmethode

Kanttekeningen die bij deze studie kunnen worden gemaakt, hebben betrekking op 
het werken met theorie en het werken met belangrijke anderen in plaats van men-
sen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen zelf.

7.3.1  De rol van de theorie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de principes van de Grounded Theory. De 
Grounded Theory kent een systematische aanpak waarin begrippen en een frame-
work (schema 2) vanuit de data worden ontwikkeld (inductieve benadering) om de 
complexe werkelijkheid te kunnen doorgronden. Dit biedt de mogelijkheid de data 
voor zich te laten spreken. Om de gevonden begrippen theoretisch te verdiepen is 
de theorie van Nussbaum gebruikt. 
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Deze manier van onderzoeken kent beperkingen. Door te starten met de data uit 
interviews zijn de vooroordelen en de eigen ervaringskennis van de onderzoeker 
minder uitgedaagd dan het geval zou zijn geweest indien was gestart met een ana-
lyse van verschillende standpunten vanuit de literatuur. Het later toevoegen van de 
theorie van Nussbaum kan op dit punt als correctie hebben gefungeerd. 

Jackson en Mazzeï (2012) bepleiten een analyse die door de introductie van 
theoretische perspectieven in een nieuw licht wordt gezet; begrippen worden daar-
door op een hogere vorm van abstractie gebracht.

Dat de theorie van Nussbaum niet van meet af aan is gebruikt, heeft er 
ook toe geleid dat een aantal vragen niet aan bod is gekomen, waardoor 
niet alle data binnen de tien capabilities waren onder te brengen. Ik heb daar-
om voor de onderbouwing van een aantal capabilities terug moeten zoeken in 
de ruwe data. Het proces heeft uiteindelijk bijgedragen aan nieuwe inzichten.   

7.3.2  Interviewen van belangrijke anderen

In dit onderzoek is ervoor gekozen gebruik te maken van verwanten, begeleiders en 
managers als ‘next best’ optie. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen kunnen, zoals gezegd, omwille van de ernstige beperkin-
gen in het communicatie- en begripsvermogen niet op een directe wijze worden be-
vraagd. In dit geval wordt vaak iemand uit de directe omgeving van de persoon (een 
‘proxy’) ingeschakeld, zoals een familielid of een begeleider (Verdugo et al., 2005). 

De mening van verwanten en professionals is waardevol en biedt daarom per-
spectief. Zij hebben hun eigen visie, opvattingen en ervaringen verwoord en er is 
niet gevraagd naar wat zij denken dat hun verwante of bewoner ervan zal vinden. 
Door gebruik te maken van verschillende respondenten voor eenzelfde persoon met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is vertekening 
in de onderzoeksresultaten beperkt. 

Gezien de huidige denkrichting om mensen met een verstandelijke beperking 
meer op directe wijze te betrekken bij het verkrijgen van informatie (zie onder 
anderen Maes, 2003; Van Schrojenstein Lantman & Naaldenberg 2014; Verdugo 
et al., 2005) zouden participerende observaties in de dagelijkse praktijk kunnen 
worden meegenomen in een vervolgonderzoek. Directe observaties kunnen rijke 
informatie geven als aanvulling op wat voor mensen met EVB&EGP van waarde 
is, aldus De Waele en Van Hove (2005). 

Bij de samenstelling van de onderzoeksgroep is gestreefd naar een zo hetero-
geen mogelijke groep. Op deze manier kon vanuit verschillende invalshoeken in-
formatie worden verzameld. Een aantal invalshoeken is in de onderzoeksgroep 
niet vertegenwoordigd: artsen, activiteitenbegeleiders, buren, vrijwilligers, docen-
ten. Wellicht zouden bij een vervolgonderzoek deze groepen kunnen worden ge-
includeerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van een goed leven voor 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.  
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7.4  Aanbevelingen 

In deze studie is zichtbaar gemaakt dat het uitoefenen van de capabilities niet van-
zelf gaat. Zo hebben respondenten enerzijds de ervaring dat het wonen in de sa-
menleving beperkt mogelijk is, mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen maar beperkt worden geaccepteerd en faciliteiten 
beperkt aanwezig zijn en vaak ontoegankelijk en ontoereikend. Anderzijds hebben 
zij de ervaring dat mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen kunnen genieten van een leven in de samenleving, ondanks dat 
de samenleving onvoldoende is ingesteld op mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen. 

Kröber (2008, p.254) zegt hierover dat burgers en zorg dienen te zoeken naar 
werkbare manieren om mensen met ernstige beperkingen deel te kunnen laten ne-
men aan de samenleving. Hij is van mening dat hun kwaliteit van leven zal ver-
beteren wanneer ook zij worden geïncludeerd (ibid. p.38). Dit standpunt wordt 
ondersteund door Van Houten (2004b). Hij omschrijft inclusie als: de overtuiging 
dat iedere persoon ertoe doet en dat met iedere persoon rekening wordt gehouden. 
Nussbaum formuleert dit als volgt: 

De taak om mensen met stoornissen en beperkingen volledig in de sa-
menleving op te nemen en hun capabilities te ondersteunen, vereist een 
nieuwe beschrijving van maatschappelijke samenwerking en de menselijke 
motieven daarvoor, een beschrijving die zich vooral op welwillendheid en 
altruïsme richt. (2012, p.206)

Er is in deze studie aangetoond dat veel mogelijkheden tot op heden onbenut blij-
ven en dat er zeker nog winst is te behalen door de herinrichting van publieke ruim-
tes in de buurt waar mensen met ernstige beperkingen wonen, door te zorgen voor 
gewone en aangepaste voorzieningen, door begeleiders te leren hoe zij de omgeving 
kunnen beïnvloeden en door burgers beter toe te rusten door ze mee te nemen in het 
verhaal van mensen met ernstige beperkingen, om ontplooiing mogelijk te maken. 

In dit kader wordt door Van Ewijk en Lammersen (2006) ook wel gesproken 
van mede-burgerschap als nieuwe visie op zorg: “mensen met een verstandelijke 
beperking worden gezien als volwaardig burger, maar wel op zijn of haar manier” 
(p.9). Mans (1995, p.96) illustreert het op krachtige wijze: “Het is ook jammer dat 
veel zwakzinnigen niet lijden onder hun eigen onvermogen, maar onder dat van 
anderen die niet zien dat het ‘niet-kunnen’ van zwakzinnigen ook iets moois en 
misschien zelfs iets vermogends kan hebben”. 

Het is in dit verband belangrijk andere burgers uit te nodigen om mensen met 
ernstige beperkingen als burgers te ontvangen en op te nemen in hun gemeenschap 
waardoor ze een kans krijgen om te kunnen leven als burger én als persoon die 
vanwege een ernstige verstandelijke beperking ook ‘anders’ mag zijn (Zie onder 
anderen Kal, 2001; Lister, 2007; Mans, 2004; Nussbaum, 2014). Het is belangrijk 
meer te denken in termen van ‘wij’, dan in termen van ‘ik’. 
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Het mogelijk maken van burgerschap is een verantwoordelijkheid van ons alle-
maal: de samenleving met haar burgers en instituties is mede verantwoordelijk voor 
een florerend leven van iedere burger, ook dat van mensen met ernstige beperkin-
gen. Dit vraagt tijd, inspanning en compassie.

Dit besef zou het uitgangspunt moeten zijn om naar het leven van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te kijken. De zorg, 
de steun vanuit de samenleving en het sociale netwerk zullen zich daarom moeten 
richten op elk van de tien capabilities die samen het begrip ‘goed leven’ vormen. Op 
deze wijze kan een zorg- en maatschappelijk steunsysteem worden gewaarborgd 
waarbij floreren centraal komt te staan. 

Om tot floreren te komen dient er in het bijzonder aandacht te zijn voor: (i) de 
overstap naar de samenleving (ii) een passend woningaanbod (iii) voorzieningen 
in de samenleving (iv) het ontplooien van de mogelijkheden van de persoon met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (v) de rol van 
verwanten (vi) de rol van medeburgers (vii) de rol van begeleiders.

Om dit proces te laten slagen is het van belang de steun die nodig is vanuit 
de samenleving en het sociale netwerk te integreren in de professionele zorg en 
ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen, waardoor zij op eigen wijze kunnen meedoen, erbij horen en 
er daadwerkelijk wordt voldaan aan hun behoeften en verlangens. Dit vraagt een 
aanvullende investering in het zorgsysteem en het ‘maatschappelijk steunsysteem’, 
zodat ‘floreren’ mogelijk wordt.  

i          De overstap naar de samenleving

Voor mensen met ernstige beperkingen die op een instellingsterrein verblijven, gaat 
de overgang naar de samenleving niet vanzelf. Mogelijk moet voor deze specifieke 
groep mensen een andere route worden bewandeld dan voor andere deïnstitiona-
liseringsprojecten. 

Door te luisteren naar het verhaal van Anja ontdekken we dat een andere 
manier van kijken en de daarmee samenhangende vormen van ondersteuning en 
behandeling ertoe hebben geleid dat Anja de mogelijkheid heeft gekregen zich te 
ontplooien en weer te genieten van het leven (zie hoofdstuk 6). 

Anja is echter nog steeds afgesloten van toegang tot de samenleving. Om door 
te kunnen groeien tot burger en als burger mee te kunnen doen in de samenleving, 
moeten begeleiders opnieuw een proces van ontdekken ingaan: ontdekken wat voor 
Anja van waarde is en ontdekken welke mogelijkheden op verschillende gebieden 
in de samenleving te benutten zijn. Daarbij draait het om mogelijkheden die haar 
leven verder verrijken en veraangenamen, niet om haar in te passen in het gangbare 
in de samenleving (assimilatie), maar om haar als uniek burger te includeren. 



182

Aanbeveling I  

Het is aan te bevelen eerst een op een alledaags leven georiënteerde benadering te 
integreren in het leven van mensen met ernstige beperkingen om de stap naar de 
samenleving te vergemakkelijken. Daarna is het denkbaar dat de woonplek vooraf 
wordt voorbereid. 

Om de noodzakelijke continuïteit in begeleiders en proces te waarborgen, is het 
van belang dat vaste begeleiders meegaan naar de nieuwe woonplek en het proces 
bestendigen. De kans op een gewoon leven en meedoen wordt hierdoor groter. 

Tevens is het aan te bevelen managers beleid te laten ontwikkelen, waarin het 
aantrekkelijk wordt voor hulpverleners om zich te verbinden en langer te blijven 
werken op een woongroep om de continuïteit te waarborgen. 

ii  Een passend woningaanbod 

Mensen met ernstige beperkingen worden bijna als vanzelfsprekend geplaatst in 
een zorginstelling of op een instellingsterrein. Is deze vorm van wonen de enige 
mogelijkheid of zijn er andere vormen van wonen mogelijk? 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat het woningaan-
bod en de verschillende vormen van wonen beperkt zijn. 

Aanbeveling 2  

Het verdient aanbeveling dat de samenleving meer mogelijkheden creëert voor ade-
quate, passende huisvestingsvormen in een omgeving die veilig, aangenaam en vol-
doende uitdagend is. Gedacht wordt aan voldoende ruimte in en om het huis waar 
mensen met ernstige beperkingen zich vrij kunnen bewegen, al dan niet met ande-
ren. Daarbij hoort een inrichting van het huis waarmee rekening wordt gehouden 
met de beleving van mensen met ernstige beperkingen en die hun zintuigen positief 
prikkelt. Met andere woorden: een thuis, een plek waar ze gewoon kunnen zijn 
(Ootes, 2012; Reinders, 2000b). Een bewonersgerichte woonsituatie heeft invloed 
op een goed leven.

We zetten al stappen in de goede richting, maar wil deïnstitutionalisering zich 
doorzetten voor mensen met ernstige beperkingen, dan dienen we de mogelijkheden 
voor behuizingen en locaties nader te onderzoeken op de genoemde voorwaarden. 

Aanbeveling 3

Om uithuisplaatsing te voorkomen en als gezin bij elkaar te kunnen blijven wo-
nen, kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van zogenaamde kangoe-
roewoningen1: een woning die bestaat uit een eengezinswoning voor verwanten 
met daaraan gekoppeld een zorgappartement voor hun familielid. Iedere woning 
heeft een eigen voordeur en er is een tussendeur om bij elkaar te komen. Er is een 

1  Voorbeeld van kangoeroewoningen is De Wijde Mantel. Zie de website: http://www.
dewijdemantel.nl
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gezamenlijke huiskamer, logeerkamer en tuin. Binnen deze vorm van wonen heb-
ben verwanten de regie in de zorg, zij regelen zelf de professionele hulp en maken 
gebruik van maatjes, buren en vrienden. 

Aanbeveling 4

Indien uithuisplaatsing toch nodig is en verwanten het gezinsleven hoog waarderen, 
kan worden gedacht aan een woonplek bij Thomashuizen2, de Karmel3 of Urtica de 
Vijfsprong4. In deze vormen van wonen, wonen personen met een beperking samen 
met een gezin en zij zijn daardoor meer maatschappelijk geïntegreerd. Er is sprake 
van ‘in-huis-plaatsing’. 

Hoe er huizen kunnen worden gebouwd die beter aansluiten bij de behoeften 
en wensen van mensen met ernstige beperkingen en hun verwanten is ook een vraag 
aan architecten. 

Aanbeveling 5

Naast passende vormen van wonen verdient het aanbeveling dat we ook de moge-
lijkheden tot het langer thuis blijven wonen, in de natuurlijke omgeving, verder on-
derzoeken. Er komt steeds meer aandacht voor het versterken van het ouderschap 
door gespecialiseerde thuiszorg, oppashulp of gezinsondersteuning voor kinderen 
en jongeren met ernstige beperkingen, waardoor zij kunnen opgroeien in hun eigen 
omgeving. Het gaat dan om thuiszorg die specifiek aandacht heeft voor de opvoe-
ding, de problemen die ouders ervaren en de interacties binnen het gezin. 

Naast genoemde vormen van ondersteuning in het gezin kunnen logeerhuizen, 
weekendopvang en dagopvang eveneens uitkomst bieden in de ondersteuning en de 
ontlasting van het gezin5. 

2  Hans van Putten, vader van Thomas, creëerde na een lange zoektocht, een eigen woon-
plek voor zijn zoon en richtte de Thomashuizen op met als visie dat de zorgwereld geïnte-
greerd moet worden in de gewone wereld in plaats van andersom. Er wordt gestreefd naar 
kleinschaligheid en continuïteit waardoor de zorg concreter en persoonlijker is. Elk huis 
wordt gerund door een echtpaar, al dan niet met kinderen, om de continuïteit en het gezins-
leven te waarborgen. 
3  De Karmel bestaat uit een aantal kleinschalige gezinshuizen waar mensen met een ver-
standelijke beperking samenwonen met gezinsouders. 
4  Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leefwerkgemeenschap. Zij heeft een aantal 
boerderijen waar mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking samenwonen 
met een boerengezin.
5  Zie de website: http://www.stavast.nl  Een organisatie voor kinderen en jongvolwassenen 
met een ontwikkelingsstoornis die weekend- en vakantiebegeleiding biedt, kind- en ouderva-
kanties en brusjesweekenden organiseert.
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Aanbeveling 6

Daar bovenop telt de levenskwaliteit van het gezin als geheel (zie Brown & Brown, 
2003; Van Hove, 2014). Dit houdt in dat de aandacht niet alleen dient te gaan naar 
de persoon met EVB&EGP, maar ook naar brussen6 (broers en zussen). Want hun 
broer of zus met een verstandelijke beperking neemt een speciale plek in hun leven 
in (Atkinson & Crawforth, 1995; Wang & Kober, 2011). Vaak hebben zij ambiva-
lente gevoelens over hun broer of zus: zij voelen zich verantwoordelijk en nemen 
een deel van de zorg op zich, maar hebben er ook moeite mee dat veel aandacht 
uitgaat naar hun broer of zus. Desalniettemin hebben zij ook veel pret met elkaar 
en voelen zich verbonden met elkaar. 

iii  Voorzieningen in de samenleving 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat mensen met ernstige beperkingen in de sa-
menleving en zij die in de samenleving gaan wonen, te maken krijgen met beperkin-
gen op het gebied van voorzieningen waardoor het goede leven onder druk komt 
te staan. 

Het valt op dat het vooral gaat om voorzieningen waarmee begeleiders bekend 
zijn, zoals een verwarmd zwembad of een snoezelruimte. Het is aan te bevelen dat 
begeleiders enerzijds actief op zoek gaan naar voorzieningen in de samenleving die 
geschikt en toegankelijk zijn voor mensen met ernstige beperkingen7 en anderzijds 
zoeken naar voorzieningen en activiteiten binnen de plaatselijke gemeenschap, an-
ders dan de geijkte standaardvoorzieningen. 

Aanbeveling 7 

McKnight en Kretzmann (McKnight, Kretzmann & Van Oort, 2005) hebben een 
methode ontwikkeld voor wijkvernieuwingen voor en met mensen met een verstan-
delijke beperking: Asset Based Community Development (ABCD methode). In deze 
methode ligt het accent op leefbaarheid en sociale cohesie vanuit burgerkracht. 
Het is een capaciteitsgerichte wijkaanpak. De Community Asset Check List biedt 
ondersteuning om de capaciteiten van mensen, groepen, netwerken en instituties uit 
de wijk in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. 

Diverse middelen of hulpbronnen (assests) worden ingezet om de leefomstan-
digheden te verbeteren, zoals het oprichten van een kinderboerderij, boomgaard 
of speeltuin waarin iedere persoon een taak kan hebben en ervan kan profiteren. 

6  Eleos is bijvoorbeeld een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die 
speciale ondersteuningsgroepen heeft voor familieleden. Ook is er een website voor brusjes: 
http://www.brusjes.nl
7  De speeltuin Reijeroord in Rotterdam is een voorbeeld van een speeltuin die toeganke-
lijk is voor kinderen met en zonder handicap: ‘Hier kunnen we goed samen spelen’. Deze 
speeltuin is in samenwerking met het NSGK tot stand gekomen.  Zie de website: http://www.
ijsselmonde-online.nl/nex/nl/node/3660
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Kenmerkend voor de methode is dat het perspectief van bewonersparticipatie in 
overheidsbeleid verandert in het perspectief van overheidsparticipatie in burgerini-
tiatieven. Burgerinitiatieven leiden tot directe solidariteit en betrokkenheid. 
Een voorbeeld van een project met een ABCD-aanpak is ‘Onbeperkt Actief’. Zij 
organiseert activiteiten met wijkbewoners: buurtbewoners met en zonder een be-
perking. Te denken valt aan samen een wandeling maken, de hond uitlaten voor 
de buren, deelname aan een vriendenkring of theatergroep, Potje van Otje (samen 
koken en eten, met gasten uit de buurt) of het ‘donderdagdiner’. 

Het is aan te bevelen de mogelijkheden van de ABCD-methode voor mensen 
met ernstige beperkingen nader te onderzoeken. Gedacht kan worden aan het op-
richten van een gezamenlijke belevingstuin of moestuin met de buurtbewoners, een 
bestaande speeltuin te voorzien van passende speeltoestellen of een volière te begin-
nen om hun leven verder te verrijken. 

Aanbeveling 8

Voorts verdient het aanbeveling gebruik te maken van bestaande voorzieningen 
zodat activiteiten als etalages kijken, een frietje eten bij de frietboer, een bezoek 
aan de plaatselijke markt of kapper, wandelen op verschillende plekken, zwemmen 
in een verwarmd bad op tijden dat er weinig bezoekers zijn, tot de mogelijkheden 
gaan behoren. Op deze wijze kunnen mensen met ernstige beperkingen nieuwe 
ervaringen opdoen waardoor hun leven wordt verrijkt.

Aanbeveling 9

Evenals het gebruik maken van bestaande voorzieningen, is het goed aan te sluiten 
bij bestaande plaatselijke organisaties, zoals een buurtvereniging, de kermiscom-
missie, een sportvereniging, muziekvereniging, wandelvereniging, etc., om de capa-
bilities van mensen met ernstige beperkingen verder uit te breiden. 

iv  Het ontplooien van de mogelijkheden van de persoon met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat mensen met ernstige 
beperkingen meer leerbaar zijn dan vaak wordt aangenomen. Om te kunnen leren, 
hebben zij behoefte aan ondersteuning en een passend scholingsaanbod. Zij hebben 
weliswaar beperkte mogelijkheden om volledig tot wasdom te komen, maar er zijn 
ook tekorten in het onderwijs en in de leer- en trainingsmethoden. Zonder onder-
steuning van anderen kunnen de wel aanwezige interne capabilities niet tot bloei 
komen. Immers, ook een waterlelie opent en sluit zich door de omstandigheden van 
zon, water, licht, liefde en erkenning.

Spel, ervaringsleren en het leven in de samenleving leiden tot verbetering van de so-
ciale, emotionele en communicatieve vaardigheden; de sociale redzaamheid in dagelijk-
se situaties wordt er door uitgebreid en de onafhankelijkheid wordt bevorderd. Het gaat 
om vaardigheden die in de leefgroep, het gezin en in de samenleving van pas komen. 
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Het oprichten van een gezamenlijke moestuin met buurtbewoners
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Aanbeveling 10

Er komt steeds meer aandacht voor deelname van mensen met een verstandelijke 
beperking aan het reguliere onderwijs8. Van mensen met het Syndroom van Down 
die tegenwoordig het reguliere onderwijs volgen, weten we dat ze met ondersteu-
ning meer vaardigheden aanleren, zoals lezen, schrijven en aardrijkskunde, dan in 
het speciaal onderwijs (De Graaf et al., 2013). 

De samenleving heeft daarom een verplichting om de interne capabilities van 
mensen met ernstige beperkingen, hoe minimaal ook, te helpen ontplooien. 

Het is aan te bevelen om te onderzoeken hoe mensen met ernstige beperkin-
gen leren en daarvoor nieuwe methoden te ontwikkelen. Door ons meer te richten 
op bijvoorbeeld non-verbale methoden, zoals leren via gebaren, pictogrammen of 
kleuren, kunnen mensen met ernstige beperkingen vaardigheden aanleren. Om dit 
te bewerkstelligen is samenwerking tussen onderwijs, ouders en zorg noodzakelijk. 

Er dient een passend curriculum beschikbaar te zijn en bij voorkeur dient het 
onderwijs plaats te vinden in het reguliere onderwijs (Van Hove, 2000c). Gezien de 
problemen die zich voordoen bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs9 is er 
voor mensen met ernstige beperkingen nog een lange weg te gaan. 

Aanbeveling 11

Naast de mogelijkheden tot onderwijs is het aan te bevelen dat bij volwassen men-
sen met ernstige beperkingen aandacht wordt besteed aan het verder aanleren en 
uitvoeren van praktische vaardigheden en zorgtaken, zodat zij zich verder kunnen 
ontplooien. Te denken valt aan: dieren voeren, eieren uithalen, hout zagen, fruit 
plukken, auto’s wassen, medebewoners in een rolstoel ergens naartoe brengen, het 
(terug)groeten van anderen, post in de brievenbus doen, tafel dekken, etc. Daarvoor 
dient de omgeving zowel veilig als uitdagend en stimulerend te zijn. 

Aanbeveling 12

Voorts is het aan te bevelen mensen met ernstige beperkingen de mogelijkheid te 
bieden keuzes te maken, waardoor zij enige invloed krijgen op hun leven in en om 
hun woning: hoe ze willen leven en met wie. Begeleiders dienen daarom voldoende 
probeerruimte en kansen te creëren in het leven van alledag, zodat mensen met 
ernstige beperkingen daadwerkelijk keuzes kunnen en mogen maken en dingen 
uit kunnen proberen. Begeleiders dienen vervolgens te luisteren naar de gemaakte 
keuzes en deze te respecteren. Dit houdt ook in dat er risico’s worden genomen.

8  Zie de website: http://wwwIndexvoorInclusie (Booth & Ainscow, 2011) en Stichting In-
clusief Onderwijs.  
9  Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs.
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Het aanleren van praktische vaardigheden
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v  De rol van verwanten 

De zorg voor mensen met ernstige beperkingen is intensief en complex waardoor 
verwanten vaak genoodzaakt zijn de zorg voor hun familielid uit handen te geven. 
Na de uithuisplaatsing ervaren verwanten de emotionele band als minder intiem 
en soms wordt hij verbroken. Dit is voor alle partijen geen wenselijke situatie. De 
emotionele verbondenheid met verwanten is zowel belangrijk als moeilijk en pijn-
lijk. Dat vraagt om professionele steun en interesse in wat in verwanten omgaat. 

  Een ander punt dat naar voren komt in deze studie, is dat verwanten na de uit-
huisplaatsing van hun familielid zich afhankelijk voelen van de individuele begelei-
der om hun rol als ‘verwanten op afstand’ goed te kunnen invullen. De zorg wordt 
als het ware overgenomen en begeleiders hebben de controle over het zorgproces. 
Er komt duidelijk naar voren dat er maar zeer beperkt ruimte is voor de beleving 
en de ervaringen van verwanten10.  

Deze resultaten komen overeen met de bevindingen uit de studie van Isarin 
(2004). Zij was moeder van een kind met een ernstige, meervoudige beperking 
en beschrijft op treffende wijze de ervaren overname van de zorg door hulp-
verleners en de daarmee samenhangende afhankelijkheid. Begeleiders dienen 
daarom energie te steken in het onderhouden van de contacten met verwanten, 
waardoor de relatie met hun familielid op een bevredigende manier kan wor-
den voortgezet. Een goede band met verwanten bevordert het goede leven.  

Aanbeveling 13

Verwanten willen, zoals gezegd, meestal betrokken blijven bij de zorg en bij te 
nemen beslissingen voor mensen met ernstige beperkingen. Deze betrokkenheid 
is niet altijd vanzelfsprekend. De verantwoordelijkheid voor de zorg zou zowel 
bij begeleiders als bij verwanten moeten liggen, omdat verwanten andere kansen 
en mogelijkheden bieden dan het professionele systeem. Dit betekent dat er meer 
aandacht en ruimte dient te komen voor de rol van verwanten én dat hun betrok-
kenheid gehonoreerd en versterkt wordt. 

Het verdient aanbeveling om systeemgericht werken (zie onder anderen Eg-
berts, 2012; Joha et al., 2006; McConkey, 2001) meer aandacht te geven in de zorg-
praktijk. Van Gennep (2009) stelt dat een goede samenwerking tussen verwanten 
en begeleiders nodig is om tot volwaardig burgerschap te komen.

Aanbeveling 14

Voorts is het aan te bevelen bij het overdragen van de zorg van verwanten naar de 
instelling gebruik te maken van levensverhalen. 

10  Lotje & Co is één van de stichtingen die zich bezighoudt met het verstrekken van in-
formatie aan ouders van een kind met een beperking én het bieden van de mogelijkheid om 
ervaringen uit te wisselen tussen ouders.  
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If you want to know me, then you must know my story, for my story 
defines who I am (McAdams, 1993).

In het specifieke levensverhaal van mensen met ernstige beperkingen kan iets wor-
den gezegd over de context van het leven van een persoon tot dan toe, het geeft 
het geleefde leven weer (zie bijvoorbeeld Bohlmeijer, Mies & Westerhof, 2007; 
Meininger, 2003; Edwards, 2007). Door het opschrijven van herinneringen kun-
nen anderen worden geïnformeerd over wat voor hun verwante belangrijk is. Het 
beschrijven van dagelijkse gewoonten en patronen, welk eten een persoon lekker 
vindt, welke muziek hij/zij graag wil horen, wat de persoon wil zeggen met bepaal-
de geluiden, gebaren of woorden, etc., vertelt wat voor deze persoon werkelijk van 
waarde is. 

Het werken met levensverhalen dient daarom een duidelijke plek te krij-
gen binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Met behulp van levensver-
halen komt er meer begrip voor wat er omgaat in verwanten en hun fami-
lielid, het levert een bijdrage aan de verwerking van de uithuisplaatsing, de 
voortzetting van het contact en het biedt aanknopingspunten voor goede zorg.  

Aanbeveling 15

Verwanten kunnen eveneens worden ingezet als ‘ervaringsdeskundigen’ ten behoe-
ve van een betere ondersteuning van hun familielid. Dit kan niet worden genegeerd. 
Verwanten zijn immers degenen die tot opname voor hun familielid hebben beslist 
en daarvoor hebben gezorgd. Het is daarom van belang de ervaringen van verwan-
ten te kennen en te delen. 

Aanbeveling 16

De inzet van verwanten dient naar eigen kracht en vermogen te zijn. Hierdoor 
worden verwanten niet overvraagd, maar wel betrokken. Deze gedachte wordt on-
dersteund door  Resch et al. (2010).

Een mogelijkheid om de verwachtingen en de mate van betrokkenheid van ver-
wanten te bespreken en vast te leggen is het werken met een familiekeuzekaart 
zoals deze wordt gehanteerd binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  
Op een familiekeuzekaart kunnen verwanten aangeven op welke wijze zij betrok-
ken willen worden bij de zorg en welke bijdrage zij daaraan kunnen en willen 
leveren. Afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld wie de was doet, wie kleding 
koopt, wie de financiën doet, wie contactpersoon is vanuit de familie, wie mee gaat 
naar een doktersbezoek, waarover familie gebeld wil worden, etc. Verwachtingen 
worden op deze wijze naar elkaar uitgesproken. Er wordt zoveel als mogelijk reke-
ning gehouden met de wensen van zowel de bewoner als van verwanten. 

Gezien de positieve effecten binnen de GGZ zou een dergelijke familiekeuze-
kaart ook binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg een plek kunnen krijgen, om-
dat zoals we hebben geconstateerd betrokkenheid van verwanten niet vanzelf gaat.  
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Aanbeveling 17

Om enige invloed te krijgen op de omgeving kunnen verwanten de rol van wettelij-
ke vertegenwoordiging op zich nemen om de belangen en rechten van mensen met 
ernstige beperkingen te representeren, ook al is in deze studie aangetoond dat de 
rol van wettelijke vertegenwoordiging niet de enige oplossing is. Juist het unieke en 
persoonlijke van een individu dient voorop te staan.

Dit zou betekenen dat begeleiders hun positie als zijnde ‘de professional’ 
moeten delen. Zij dienen samen met verwanten in actie te komen om te ont-
dekken wat goed is voor de persoon met ernstige beperkingen. Samenwerking 
en gelijkwaardigheid tussen verwanten en begeleiders kunnen worden gezien 
als essentiële elementen in het zorgproces en verdienen daarom extra aandacht.  

Aanbeveling 18

Verwanten ervaren veel verdriet bij de uithuisplaatsing. Dit verdriet ontstaat omdat 
de zorg dusdanig complex en intensief is, dat verwanten zelf niet meer kunnen zor-
gen voor hun kind of familielid. De uithuisplaatsing die volgt en voorts het loslaten 
van de zorg voor hun verwante en dit overlaten aan anderen, is een heel moeilijk 
proces. Folkerts (2000, p. 216) zegt hierover: 

[…] mensen die niet dagelijks meemaken wat het is om 24 uur paraat te 
moeten zijn en vaak op een manier die veel energie kost, kunnen zich niet 
voorstellen wat het met zich meebrengt om dit soort verstrekkende beslis-
singen te moeten nemen. Opmerkingen  over ‘dat het toch zo goed is dat 
er zulke huizen zijn’, en ‘dat het toch zo heel gemakkelijk voor je is dat 
je je kind daar naar toe kunt brengen’, maken je kwaad en verdrietig. De 
machteloosheid die je voelt, wordt er alleen maar groter door.

Doordat zij in een instelling zijn komen te wonen, wordt de band met verwanten 
minder intiem en wordt deze soms zelfs verbroken, terwijl verwanten, ook na de 
uithuisplaatsing, verwanten. 

Het verdient aanbeveling ondersteuning te geven aan verwanten en aandacht te 
hebben voor de emoties rond de uithuisplaatsing, van beide zijden. Dit stelt eisen 
aan de professionele begeleiding.  Daarnaast dienen de mogelijkheden tot het orga-
niseren van lotgenotencontact te worden onderzocht. 
 
vi  De rol van medeburgers

Om tot floreren te komen is ondersteuning nodig vanuit zowel het zorgsysteem als 
het maatschappelijke steunsysteem: zorgorganisatie, dienstverlening, buurthuizen, 
kerken, ‘naoberschap’, etc. Het doel van ondersteuning is het streven naar optimale 
verrijking. 

Elke keer dat we een ander ontmoeten en zijn of haar waardigheid res-
pecteren, helpen we de mensen om ons heen (Jack Kornfield, Amerikaanse 
boeddhistische leraar, 1945).
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Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat nog weinig gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden van het maatschappelijke steunsysteem.  

Aanbeveling 19

Er dient nagedacht te worden over de rol die de buurt kan spelen. Mogelijkheden 
om bijvoorbeeld samen een moestuin aan te leggen en te onderhouden of een geza-
menlijke belevingstuin te beginnen, kunnen voor mensen met ernstige beperkingen 
en andere buurtbewoners verrijkend zijn. De TijdvoorElkaar-projecten11 zijn hier 
een voorbeeld van en brengen buurtbewoners met elkaar in contact. Via een web-
site en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners kenbaar maken wat zij voor 
elkaar kunnen betekenen, zoals boodschappen doen, autowassen, ondersteuning 
bij huishoudelijke karweitjes of hulp bij computergebruik. Deze mogelijkheden zijn 
nog weinig verkend voor en met mensen met ernstige beperkingen. Het verdient 
aanbeveling deze nader te onderzoeken: hoe kunnen ze bijdragen aan inclusiviteit?  

Aanbeveling 20

Verder is het aan te bevelen om na te denken over de rol die mensen met ernstige 
beperkingen zelf kunnen hebben voor de buurt. Het gaat dan om ‘gewoon buren-
gedrag’: gastvrij zijn door buren voor een kop koffie uit te nodigen, eieren van de 
eigen kippen aan de buren te geven, een pan soep naar een zieke buurvrouw te 
brengen, de stoep van de buren te vegen, oliebollen of nieuwjaarsrolletjes te bak-
ken en uit te delen, hout voor de kachel dat ze zelf gezaagd hebben te verkopen 
of zelfgemaakte jam of groenten uit de eigen moestuin op de plaatselijke markt te 
verkopen. Hier is een taak voor begeleiders weggelegd om ‘gewoon burengedrag’ te 
bevorderen en participatie te bevorderen.  

Aanbeveling 21

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het werven van vrijwilligers voor deze doel-
groep een moeizaam proces is. Dit wordt deels veroorzaakt door de manier van 
contact maken, deels door de gedragsproblemen, deels door de onbekendheid en 
deels doordat ze in een woonsetting verblijven waar medeburgers niet zomaar naar 
binnen gaan (Van Alphen 2011). 

Niettemin kan worden bekeken of oplossingen in de vorm van gastouders, het 
opstarten van maatjesprojecten en vriendendiensten of kwartiermaken ook moge-
lijk zijn voor en met mensen met ernstige beperkingen. 

Aanbeveling 22

De geringe ondersteuning uit de samenleving is mogelijk te verklaren doordat me-
deburgers zich onthand voelen en zij vaak nog geen ervaring hebben opgedaan in 
de omgang met mensen met ernstige beperkingen. Onbekend maakt onbemind.

11  Zie de website: http://www.movisie.nl/publicaties/belang-tijdvoorelkaar
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Belevingstuin
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Het geven van voorlichting over een verstandelijke beperking en ‘ander’ gedrag kan 
helpen om mensen met ernstige beperkingen zichtbaar te maken en vooroordelen 
weg te nemen12. Voor het anders-zijn, dat niet altijd te begrijpen is en niet altijd 
overeenkomt met bestaande idealen en normen, moet ruimte worden gevraagd. 
Een man die fladdert omdat hij blij is, een vrouw die zichzelf tegen het hoofd slaat 
omdat iets niet lukt, zij vertonen gedragingen die niet altijd worden begrepen. Met 
andere woorden: burgers bewust maken hoe een persoon zich kan gedragen en hoe 
zij met de ‘nieuwe’ medeburgers om kunnen gaan.

Binnen de GGZ worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over diverse stoor- 
nissen of ziektebeelden aan familieleden, buurtbewoners en geïnteresseerde me-
deburgers. Mensen met een psychiatrische achtergrond hebben daarin als er-
varingsdeskundige een centrale plek. Zij vertellen hun verhaal bijvoorbeeld via 
photovoice13. Vanuit de Ouderenzorg wordt voorlichting gegeven over een bepaal-
de thema zoals dementie, de gevolgen ervan en worden adviezen gegeven over hoe 
ermee om te gaan. 

Het is aan te bevelen dat instellingen waar mensen met ernstige beperkingen 
verblijven meer gaan samenwerken met de GGZ en de Ouderenzorg om kennis te 
delen en te leren van elkaar op het gebied van het geven van voorlichting. 

We zouden voor mensen met ernstige beperkingen bijvoorbeeld verwanten aan 
het woord kunnen laten om hun verhaal te vertellen. Dit zou eventueel kunnen met 
ondersteuning van beeldmateriaal (video-opname) waardoor medeburgers zich een 
voorstelling kunnen maken van de situatie waarin Anja en haar lotgenoten zich 
bevinden, welke gedragingen zij kunnen laten zien, maar ook welke mogelijkheden 
zij hebben en hoe medeburgers hiermee om kunnen gaan (zie ook Kal, 2014). 

Wellicht kan daardoor de beeldvorming veranderen en kunnen de (negatieve) 
opvattingen en emoties (o.a. afkeer, angst) ten aanzien van mensen met ernstige be-
perkingen bij medeburgers worden beïnvloed. Niet door medeburgers te verplich-
ten, maar door ze mee te nemen in het concrete verhaal van de betrokkene. Op ba-
sis van het verhaal kunnen zij tevens met elkaar discussiëren over de mogelijkheden 
en het opheffen van belemmeringen om deel te kunnen nemen aan de samenleving, 
waardoor zij zich wagen aan een samen leven met elkaar. 

Door het geven van voorlichting, het delen van en luisteren naar verhalen en het samen 
beleven van kwaliteitsvolle activiteiten of ontmoetingen kunnen mensen met ernstige 
beperkingen een kans krijgen om als burger deel uit te maken van de samenleving.

12  Eleos is een voorbeeld van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beper-
king, die lezingen geeft aan gemeenten en verenigingen. 
13  Photovoice is een manier om het stigma van mensen met een psychiatrische achtergrond 
bespreekbaar te maken en er beter mee om te kunnen gaan. Mensen met een psychiatrische 
achtergrond ontdekken de kracht van hun ervaringen op basis van Herstel, Empowerment 
en Ervaringsdeskundigheid (HEE). Zie de website: http://www.hee-team.nl  
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vii  De rol van begeleiders

Een waardig leven en een zorgzame samenleving vragen om na te denken over de 
rol van professionals. De focus van zorg verandert naar meer aandacht voor het 
leven van het individu, de leefomstandigheden, de kwaliteit van leven, de manier 
van wonen en de wooncultuur. Deze verandering vraagt andere competenties en 
kwaliteiten van begeleiders. Om het goede te doen, dienen begeleiders betrokken 
en actief te zijn, zich te richten op het gewone leven en samen te werken met het 
informele netwerk (zie onder anderen Van Ewijk & Lammersen, 2006; Kröber & 
Van Dongen, 2003; Van der Meer et al., 2012). Daarnaast is het aan te bevelen 
begeleiders te leren zich te oriënteren op andere inspiratiebronnen en te leren deze 
toegankelijk te maken voor mensen met ernstige beperkingen. Zij dienen een om-
slag in hun denken te maken. In de toerusting en werkwijze van begeleiders zijn nog 
flinke verbeterslagen te maken.

Aanbeveling 23

Het verdient aanbeveling een ontwikkelplan op te stellen op basis van de gespecifi-
ceerde lijst met capabilities, zoals voorgesteld in hoofdstuk 5, tabel 2. Op basis van 
een persoonlijk ontwikkelplan kan beter worden voldaan aan de basisbehoeften 
van mensen met ernstige beperkingen en worden behoeften meer gewaarborgd. 
Op deze wijze wordt de weg in en naar een florerend leven in de samenleving beter 
mogelijk gemaakt. 

Aanbeveling 24

Om te komen tot een florerend leven is in hoofdstuk 4 en 6 aan de orde gekomen 
dat een op een alledaagsheid gerichte benadering leidt tot een andere manier van 
kijken bij begeleiders en daardoor tot een andere cultuur. Een cultuur waarin het 
mogelijk wordt de kwaliteit van leven te maximaliseren en vrijheidsbeperking te 
minimaliseren door het positief waarderen van het leven van alledag. 

Het verdient aanbeveling een module ’floreren’ te ontwikkelen, waarin begelei-
ders bekend worden gemaakt met de benadering en zich deze eigen kunnen maken 
in de praktijk. 

Door het toepassen van deze benadering is de kans groot dat mensen met ern-
stige beperkingen zich meer dan tot nog toe kunnen ontplooien en tot bloei komen. 

Op basis van de principes van deze benadering kan tevens een competentie-
profiel ontstaan voor het werken met mensen met ernstige beperkingen. Bij het 
ontwikkelen van zo een profiel is het aan te bevelen gebruik te maken van de ‘Com-
petentieprofielen voor specifieke doelgroepen’, ontwikkeld door de VGN14 (2009), 
te kijken naar Disability Studies en de onderwijsmodule ‘kwartiermaken’15.

14  Competentieprofiel EVB+.
15  Zie de website: http://www.wmowerkplaatsen.nl/onderwijsmodules 
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Aanbeveling 25

Familie dient een belangrijke plek te krijgen binnen de zorg aan mensen met ern-
stige beperkingen. Petry (2005) spreekt over triadische hulpverlening waarbinnen 
familie als ‘derde partij’ een belangrijk plek krijgt toebedeeld bij de behandeling 
van psychiatrische patiënten. De benadering is vanuit het mensbeeld: een patiënt is 
een burger. Op basis van deze gedachte is een module ontwikkeld voor verpleeg-
kundigen: Patiënt- en familiebeleid in een triadebenadering16. Verpleegkundigen le-
ren werken volgens de triade patiënt-familie-hulpverlener. Het verdient aanbeveling 
deze module aan te passen en te implementeren binnen de verstandelijk gehandi-
captenzorg. 

Aanbeveling 26

Om het goede te doen, dienen begeleiders naast vakkennis en technische compe-
tenties te beschikken over morele competenties. Medeleven en empathie zijn, aldus 
Nussbaum, uitermate waardevol, een verbeeldingsvolle verplaatsing in de ander: 
“We moeten erkennen dat empathie op zich al iets moreel waardevols inhoudt, 
namelijk een erkenning van de ander als een middelpunt van diens eigen ervarings-
wereld” (2014, p.148).

Het zijn competenties die zich richten op het morele handelen in concrete situaties, 
op morele vragen of dilemma’s die voortkomen uit de dagelijkse praktijk en ont-
staan in de omgang met en behandeling van mensen met ernstige beperkingen en de 
omstandigheden waarin zij leven. Deze kwesties zijn, volgens Bouman (2012), niet 
in ‘evidence based’ standaarden te vangen, terwijl ze je wel ‘een knoop in je buik’ 
bezorgen of morele stress geven.

Uit deze studie blijkt dat morele vragen niet altijd worden gesteld, begelei-
ders gemiddeld genomen te routinematig werken en in het streven naar rust en 
regelmaat deze vragen kunnen laten verdwijnen. Om zich meer bewust te worden 
van het proces van wikken en wegen, hun afwegingen over goed en kwaad en de 
onderliggende waarden en vooronderstellingen te leren onderzoeken, is het aan te 
bevelen dat er gebruik wordt gemaakt van Moreel Beraad (Abma, Visse, Molewijk 
& Widdershoven, 2010; Widdershoven, 2010). 

In een Moreel Beraad kunnen hulpverleners en verwanten (eventueel met 
buurtbewoners) leren reflecteren op hun handelen en bewust reflecteren op hun 
ervaringen en hun emoties. Emoties zijn, aldus Nussbaum (2001, p.425), essentieel 
om morele afwegingen te kunnen maken, omdat reflectie inzicht geeft in wat voor 
iemand van waarde is. Emoties hebben een sturende rol bij het maken van morele 
afwegingen. Op deze wijze kunnen routines en gewoontes worden bediscussieerd 
en beslissingen of handelingen helder worden onderbouwd en uitgedragen. Het 

16  Op verzoek van de Vereniging Anoiksis en Ypsilon is deze module in 2006 ontwikkeld 
door het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de GGZ (COOV) en Saxion 
Hogeschool Enschede. 
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verlenen van zorg is een proces waarin wat het goede is telkens opnieuw moet 
worden overdacht. In dit proces kunnen morele competenties worden ontwikkeld 
en verfijnd. 

Het verdient aanbeveling moreel beraad een vaste plek te geven in de zorg-
praktijk om het proces van reflecteren tot routine te maken. Het management dient 
hiervoor mogelijkheden te scheppen. 

7.5 Conclusie 

De verhalen van Anja, Kees, Marieke, Suzanne, Jan en de andere bewoners, illus-
treren hoe zij leven. Deze verhalen kunnen inzicht geven in de leefwijze van een 
kwetsbare groep mensen die nauwelijks wordt opgemerkt. De capability approach 
kan helpen begrijpen welke omstandigheden en voorwaarden nodig zijn om meer 
te kunnen floreren. Er is een beeld gegeven van de manier waarop de zorg kan wor-
den georganiseerd en welke inspiratiebronnen nodig zijn vanuit de zorg, het sociale 
netwerk en de samenleving, ter bevordering van de waardigheid van mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 

Er kan worden gesteld dat de uitgangspunten van de burgerschapsvisie in het 
algemeen en de capability approach in het bijzonder toepasbaar zijn in de zorg voor 
mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige geragsproblemen: het 
begrip ‘verrijking’ als uitgangspunt van de capability approach helpt de burger-
schapsvisie ook voor deze groep vruchtbaar te maken.  

Verder blijkt dat burgerschap meer betekent dan deïnstitutionalisering. Het 
gaat om het daadwerkelijk verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, de kunst om 
hen een haalbaar, menswaardig perspectief te bieden, en hun de kans te geven hun 
mogelijkheden maximaal te laten worden. Naast beperkingen zijn er zeker ook 
mogelijkheden, zoals meer verrijking, minder gedragsproblemen en minder vrij-
heidsbeperkingen, wat leidt tot verbetering van hun kwaliteit van leven en recht 
doet aan hun waardigheid. 

In deze studie is vanuit het begrip ‘floreren’ een aanzet gegeven om de door Nuss-
baum geformuleerde capabilities als richtsnoer te gebruiken voor de praktijk. Het 
serieus nemen van de lijst biedt waarborgen om het leven van alledag en het mee-
doen in de samenleving, te realiseren, om mensen als Anja een kans te bieden om te 
leven als burger én als persoon die vanwege een ernstige verstandelijke beperking 
ook ‘anders’ mag zijn. Het is de moeite waard om de weg naar het gewone leven 
open te houden, om floreren een kans te geven.
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