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P. C.]. VAN LOON 

Variabele hulpteams niet haalbaar? 

I . Hulp-afhankelijkheid 

De redactie stelt het op prijs van mij als zwaar 
gehandicapte door kinderverlamming sinds 1923 
en oudere van 67 jaar, vanuit de eigen levenser
varingen een bijdrage te krijgen voor dit politieke 
tijdschrift. Mijn hulp-afhankelijkheid was intens 
gedurende de schoolperiode, de universitaire stu
die en de daarop volgende verzetstijd. 

Toen kwam mijn vrouw in mijn leven. Dat ver
anderde alles fundamenteel. Zij overleed 10 juli 

1983, 
In deze laatste levensperiode bedreigt echter 

mijn hulp-afhankelijkheid de kwaliteit van mijn 
bestaan. Mijn hulpvraag is simpel. Helpen bij 
aankleden en uitkleden, behulpzaam zijn bij het 
oefenen van het bewegingsapparaat en het mo
gelijk maken van menselijke contacten. Hoe zou 
je dit oplossen? Het aankleden gebeurt door het 
kruiswerk. Ik ben daar dankbaar voor. Het ge
beurt door voortreffelijke wijkverpleegsters, ge
schoold voor vele (zwaardere) taken. De gezins
verzorging kan mij gedurende 3 maanden uitkle
den. Dan moet men stoppen om dichtslibben te 
voorkomen. Per slot ben ik een chronisch hulp
afhankelijke die permanent beslag legt op zorg. 
Meer dan enig ander pieker ik over variaties in 
het hulpsysteem. 

Door de gezinsverzorging zijn mijns InZiens de 

meest vooruitstrevende proeven met deze va
riabele hulp in verschillende landsdelen genomen 
(bijvoorbeeld Velp). Doch er zijn wel 100000 
mensen die variabele hulp behoeven vóóral ook 
om te voorkomen dat de helpende omgeving af
knapt. Als het evenwicht in de eigen helpende 
omgeving wordt verbroken en als de permanent 
met dagelijkse hulp belaste huisgenoot het van de 
ene dag op de andere dag laat afweten, dan heeft 
het professionele hulpsysteem er twee personen 
bij, te weten de hulp-afhankelijke én de afge
knapte huisgenoot. 

Ik help een 78-jarige vrouw door aan deze op 
haar verzoek toe te staan tweemaal daags een 
kwartier met mij te mogen praten. De vrouw ver
zorgt haar 95-jarige man, die sinds zijn 89ste jaar 
geen kans meer heeft op een reële menselijke com
municatie. 

Door de zegeningen van het medisch systeem 
worden mensen - ook gehandicapten als ik -
steeds ouder. Toen ik met mijn vrouw in het hu
welijk trad voorspelde een bevriende hoogleraar 
in de interne geneeskunde dat ik uiterlijk op mijn I 
45ste jaar zou overlijden aan longontsteking. Nu 
ik 67 jaar ben, denk ik na over de vraag hoe lang 
ik nog hulp moet blijven vragen. 

Ik vraag ook aandacht voor de jonge gezinnen 
waarin een zwaar geestelijk gehandicapt kind I 
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wordt geboren. Ook vraag ik aandacht voor de 

steeds grotere stroom van chronisch hulp-afhan
kelijke mensen die zich gezond voelen en gezond 
willen leven. Het zijn patiënten die aan kanker 

hebben geleden en het hebben overwonnen; ook 
patiënten met multipele sclerose, rheuma, enz. Ik 
noem het patiënten, doch ik praat liever over ge
zonde hulp-afhankelijke mensen. 

Heeft de politiek echte warme belangstelling voor 
ondersteuning van hulp-afhankelijke mensen? 

Iedere hulp-afhankelijke weet dat gedurende 
de levensloop de afhankelijkheid toeneemt en de 
beperkingen zwaarder gaan wegen. Minstens 
100000 mensen piekeren over de vraag: Waar 
moet het naar toe? Hoe moet het verder? Hoe 
houdt mijn omgeving het vol? 150000 mensen in 
de helpende omgeving piekeren op dezelfde wijze 
en bespreken dat niet met hun geliefde hulpvra
ger waarvoor zij alles over hebben. Evenwel moet 
ook worden bedacht dat de draagkracht van de 
helper op nog veel zwaardere en uitputtender 
wijze op de proef word t gesteld als de menselijke 
communicatie tussen de personen in en rond het 
thuismilieu is vastgelopen, is gefrustreerd. 

Ik ken een 75-jarige vrouw die chronisch ziek is, 
bedlegerig en incontinent. De 70-jarige echtge
noot is de helper. In hetzelfde thuismilieu leeft 
een 45-jarige dochter in een rolstoel. Zij is psy
chiatrisch patiënt. De sfeer heeft iets kafka-ach
tigs. 

Ik denk te spreken namens de 100000 gezonde 
hulp-afhankelijken met 150000 permanente hel
pers in het leefmilieu en daaromheen. Tot aan 
het einde willen wij voor onszelf zorgen en zullen 
wij alle wilskracht en ons uithoudingsvermogen 
inzetten. 

Als hulp-afhankelijke vraag ik: Geef de mij hel
pende omgeving lucht en kans om eens een keer 

vrij adem te halen zonder de loodzware draag
last. 

Ook als kinderen niet in de dagelijkse omge
ving kunnen helpen, dan voelen zij zich toch psy

chisch aangesproken en hebben zij dezelfde ge
voelens van de drukkende draaglast. 

2. De samenleving bouwt méér verpleeghuizen 

De politiek beslist dezer dagen over het bouwen 
van méér verpleeghuizen om de problemen op te 
vangen die men in het thuismilieu niet aankan. 

De politiek houdt zich echter niet bezig met de 
vraag of men door ondergeschikte reorganisaties 
in de onderbouw van het professionele hulpsy
steem van kruisvereniging en gezinszorg een be
ter antwoord zou kunnen vinden zonder de ban
den met het leefmilieu radicaal te verbreken. 

De landelijke politiek vlucht voor elke verant
woordelijkheid. Bij de bekende affaire van de 
walrus-onderzeeër had de departementale mari
netop geen informatie verstrekt. Bij de vraag van 
een variabele aanvullende thuishulp kan men 
zich niet beroepen op kennis van een log minis
terieel apparaat met zwaar bureaucratische trek
ken. De plaatselijke afdelingen zouden de lan
delijke politiek moeten wijzen op de mogelijkhe
den en de kansen die er liggen om de mensen 
door een licht gewijzigde onderbouw in het hulp
systeem reëler hulp te bieden in het thuismilieu. 

3. Nieuwe levensopgaven tijdens de levensloop 

Het unieke individu en zijn soms wisselende leef
omgeving zullen zich gedurende de levensloop 
telkens gesteld zien voor nieuwe levensopgaven. 
Als een levensopgave moet worden gewijzigd 
komt dit veelal tot uiting na een crisis. Er zijn 
vele crisissituaties in de huidige samenleving. 
Ziekte met permanente beperkingen, die nog toe
nemen gedurende de levensloop, zijn diepingrij-
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pende crisismomenten. In het leven heeft ieder 

onbewust en ten dele bewust een levensplan tot 
uitgangspunt genomen. Als iemand gehandicapt 
wordt of een ziekte als kanker of rheuma krijgt, 
dan moet een herijking van het levensplan ter 

hand worden genomen. Men zal anders gaan 
denken over het leven. Men zal vechten voor het 
tot stand brengen van een gewijzigde levensop

gave. Die levensopgave houdt in dat men een le
venswijze en een karakterinstelling moet ontwik
kelen die niet is gericht op de ziekte die men heeft 
gehad of waarmee men verder leven moet, doch 
die zich consequent concentreert op het met de 
helpende omgeving tot stand brengen en in stand 
houden van een nieuwe kwaliteit van het bestaan 
als mens. 

Gelet op de beperkingen die zijn ontstaan en 
gelouterd door nieuwe ervaringen zal men pro
beren een nieuw niveau te vinden voor het eigen 
leven. Het zal in kleinere kring zijn. Communi
catie in wisselende sociale kringen zal veelal niet 
meer voorkomen. Daarom zal er veel meer in
spanning worden gevraagd van de wilskrach t en 
van het uithoudingsvermogen. Men zal zich ook 
ten doel moeten stellen toch voor de rest van het 
leven nog een groei van de menselijke persoon
lijkheid ter hand te nemen. 

Een Amerikaans arts heeft zojuist in een Ame
rikaans vaktijdschrift een overzicht gegeven van 
de verschillende fasen die men doorleeft na het 
ondergaan van een ziekte als kanker. Hij schrijft: 
'Ik was 32 jaar oud, ik was medicus, echtgenoot 
en ouder van een zoon. Ik was nooit ziek geweest. 
Ik was atletisch en kende geen pijn. Vanaf het 
moment van de diagnose "kanker" werd mijn 
hele denkwereld, mijn hele gevoelsleven, mijn 
hele zijn getrokken naar het overleven van de 
kanker door genezing. Alle wilskracht en alle per
soonlijke gevoelens en mijn hele omgeving wer
den ondergeschikt gemaakt aan de felle strijd te
gen de vernietiging van mijn leven. Nu dit leven 

gered is, sta ik echter nog in een vreemde wereld. 

Er zijn tal van beperkingen en tal van wijzigin
gen in mijn leefsituatie. Zowel in mijn omgeving 
als in mijn werk is de benadering volledig ver
anderd. Er zijn problemen. Mijn hele leven - al

dus deze Amerikaanse arts - zal door het gegeven 
dat ik kanker heb gehad zwaar worden beïn
vloed. Op tal van levensmomenten heb ik raad 

nodig van mensen, die mijn nieuwe denkproces 
willen begrijpen'. 

Door mijn persoonlijke ervaringen met kinder
verlamming word ik mogelijk sneller dan andere 
mensen aangesproken door hulp-afhankelijken of 
hun omgeving. Ik ben in de laatste 2 jaar tot de 
conclusie gekomen dat de zorgende hulpverle
ning vooral inhoud moet krijgen in het onder
steunen van het menselijke netwerk rondom de 
hulp-afhankelijke. Vooral zal men een nieuwe 
communicatiekans moeten krijgen met mensen. 

De professionele helper, of deze nu wijkver
pleegkundige is, of zieken verzorgende, of bejaar
denhelpster of gezinsverzorgster, zal vooral óók 
op de communicatie moeten letten. 

Ik ben van mening dat het uit een oogpunt van 
de samenleving nuttig zou zijn als het aankleden 
van mij niet meer gebeurt door de wijkverpleeg
ster, maar door een bejaardenhelpster. Mijn 
vrouw heeft mij altijd aangekleed en uitgekleed. 
Waarom zouden nu op HBo-niveau opgeleide 
jonge professionele werkers de ADL-hulp voor mij 
zelf moeten blijven verrichten? Kan het mogelijk 
zijn dat men zich mag overgeven aan gezinsver
zorging en bejaardenhulp? Wel heb ik persoonlijk 
dringend behoefte aan een gesprek met de wijk
verpleegster over mijn leefsituatie en over de wij
zigingen die zich daarin voordoen van tijd tot 
tijd. Ik zoek communicatie met een medemens, 
die begrijpend is en die daarvoor ook staat. 

Ik geloof dat voor vele permanent hulp-afhan
kelijken de creatieve invulling van het eigen leven 
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de zwaarste levensopgave is. Als ik binnenkort 

mijn kantoorbaan moet neerleggen, dan sta ik 
voor hetzelfde probleem als andere hulp-afhan
kelijken: Hoe maak ik er nog wat van? Als mij 
dat niet lukt, dan rijst de vraag: Wanneer opne
men in een verpleeghuis? Hierbij komt vooral 
voor mij naar voren dat de deelsituaties in het 
leefmilieu op zichzelf geenszins nopen tot zo'n 
opname. Het combineren echter van die deelsi
tuaties zonder variabele hulp is praktisch niet te 
doen. 

4. Variabele hulpteams 

De adjunct-secretaris van de Vereniging van Ne
derlandse Ziekenfondsen, R. de Jong, heeft in het 
tijdschrift van de ziekenfondsen Inzet van juli/au
gustus 1985 gepleit voor het preventief dienstver
lenen vanuit de verpleeghuizen aan het type leef
milieus, waarvoor ik uw aandacht vroeg. Zijn 
persoonlijk standpunt was daarbij dat verpleeg
huizen geen uitbreiding meer dienen te onder
gaan. Veel meer moet men met de beschikbare 
personen die daar werken naar buiten hulp ver
lenen. 

Voorts valt het mij op dat vele kruisverenigin
gen met name de Stichting Amsterdamse Kruis
verenigingen, zijn gestart met een wijkverpleging 
in de avond en in de nacht. Ik heb daar veel lof 
voor. Ik signaleerde reeds de initiatieven in de
zelfde geest vanuit de gezinsverzorging. 

Is het nu niet mogelijk dat voor de denkbeeldi
ge 100000 personen waarvoor ik de aandacht 
vraag een proef word t genomen met het in de 
onderbouw samen laten werken van helpende 
mensen. 

De wijkverpleegkundige zou in die gevallen 
thuisverpleegkundige worden. Daarbij vraag ik 
vooral aandacht voor het beoordelen van de si
tuatie in het leefmilieu, voor het behulpzaam zijn 
bij de analyse van de thuissituatie door de hulp
vrager zelf met de wijkverplegende, voor perio-

dieke observatie, voor signaleren, óók ten aanzien 

van creatieve levensinvulling, voor preventie in 
velerlei vorm binnen de leefmilieus. Deze thuis
vepleegkundige zal alleen in gecompliceerde leef
situaties zelf hulp moeten verstrekken. Voor de 
rest zou men de vrije hand moeten geven aan de 
gezinsverzorgenden, de wij kbej aardenverzor
ging, enz. óók voor de ADL-hulp. Met de leiding

gevende professionele krachten van de gezinsver
zorging zou een samen werkingsplan voor een 
reeks specifieke gevallen kunnen worden ontwor
pen. Daarbij blijf ik het tewerkstellen van zieken
verzorgenden uit de verpleeghuizen in bepaalde 
gevallen van groot belang vinden voor de leef
milieus en voor de ziekenverzorgenden uit de ver
pleeghuizen. 

Daarbij denk ik vooral aan de zogenaamde 
epidemische trekken die het uitbreiden van het 
dementeren van bejaarden aanneemt. Het Ne
derlands Instituut voor Hersenonderzoek heeft 
aangetoond dat dementie geen verouderingsver
schijnsel is. Het is een biologisch gegeven. Het 
ontstaat door tekorten in prikkels, door tekorten 
o.a. in interactie met mensen. De communicatie 
is vastgelopen en de prikkels zijn afgestompt. Dit 
is ook een van de redenen waarom ik zoveel aan
dacht wil vragen voor communicatie van profes
sionele helpers met de mensen. Het kopje koffie 
is belangrijker dan de wasbeurt. 

De traditionele gezinsverzorging en de traditio
nele wijkverpleging moet gewoon doorfunctio
neren. Alleen worden er afspraken gemaakt voor 
een aantal te selecteren leefmilieus samen een va
riabele hulp op te zetten. Reeds bij alle proefne
mingen is gebleken dat een gesprek van een half 
uur in de avonduren veel en veel belangrijker is 
dan het bijvoorbeeld permanent gedurende 3 of 
4 uur aanwezig zijn van een gezinsverzorgster in 
het leefmilieu. 

Gaarne spreek ik de hoop uit dat het spontaan 



idee'66 I Variabele hulpteams niet haalbaar? I blz. 116 

vrijgeven van deze persoonlijke ervaringen mede 

een stoot geeft tot het doordenken van kleine wij-
zigingen in de onderbouw van het reeds bestaan
de en perfect functionerende hulpsysteem. 
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