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Bij de Algemene Beschouwingen in oktober jl. heb ik onder andere het 
volgende gezegd: 
"Al diegenen die menen dat D1 66 niet zou opkomen voor de zwaksten in 
de samenleving, maken een ernstige vergissing. Het verschil zit 'm in 
de waardering wie die zwaksten zijn. Daarin verschillen wij, naar het 
mij voorkomt, van de Partij van de Arbeid. 

Voor D166 zijn de zwaksten niet identiek met de laagstbetaalden. De 
identificatie is niet een materiële, is er ook niet 66n met een groep, 
met een klasse. Voor ons zijn de zwakken ook, mede, misschien lang-
zamerhand vooral, de vervreemden, de eenzamen, degenen die onmondig 
wdrden gehouden, degenen die het in de technocratie niet harden kun-
nen, degenen die vinden dat het zielloze, eentonige, nutteloze werk 
dat ze moeten doen een belediging is voor hun mens-zijn, de van hun 
menselijke contacten beroofden, de van hun verantwoordelijkheid be-
roofden, zij die merken dat de materialistische westerse cultuur hen 
meer en meer met lege handen laat staan". 

Zonder twijfel zijn de zwakken in onze samenleving ook de gehanaicap-
ten, gehandicapt zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Het 
lijkt me volkomen in de lijn van het beleid van onze partij, het is 
een direct uitvloeisel van onze opvattingen, dat wij hoge prioriteit 
geven aan maatregelen voor deze grote groep landgenoten. 

Ik wil dit half uur dan ook gebruiken om te spreken over het gehandi-
captenbeleid in Nederland. Het is niet helemaal toeval dat ik daar-- - 
over nu juist spreek op het regionale congres van onze partij in deze 
provincie. Hier immers woont bij voorbeeld Gerrit Mik, de voorzitter 
van de interdepartementale werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, die vorig 
jaar een eindrapport over het jeugdwelzijn heeft uitgegeven. Hier 
woont een ander oud--statenlid van D1 66, Jan Fokko Jansen van Tuikwerd, 
die mij grote hulp heeft geboden bij de voorbereiding van deze 
spreekbeurt. ik zal ook ruim gebruik maken van documentatie die mij 
gestuurd is door mevrouw Baan, initiatiefneemster van de Stichting 
Buitenbeentjes, van geschriften van een medewerker van deze Stichting, 
de psycholoog/therapeut Harry Biemans, en van inlichtingen van Van 
der Horst, secretaris van de Stichting Focus, 

De wijze waarop een democratie functioneert kan op verschillende ma-
nieren worden getoetst. Bepaald niet de slechtste daarvan is het 
kijken naar de rechtsbescherming die de zwaksten in de samenleving 
hebben, nagaan hoe het staat met de keuzevrijheid van de zwaksten 
wat betreft hun persoonlijke omstandigheden. 
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Als zwakken kunnen we definiëren de mensen die kwetsbaar zijn, omdat 
ze om enigerlei reden niet goed passen in het maatschappelijk systeem. 
Dat kunnen zijn, zoals ik straks al zei, mensen met lage inkomens, 
maar vooral zijn het hulpbehoevenden.. 

Neer dan 10% van de Nederlandse bevolking boven de vijf jaar is li-
chamelijk of geestelijk gehandicapt, rond 1 miljoen mensen. Hiervan 
zijn er 850,000  lichamelijk en 150.000 geestelijk gehandicapt. 

Van de lichamelijk gehandicapten maken ongeveer 40.000 personen ge-
bruik van een rolstoel. 

In feite merken wij deze mensen nauwelijks op. Klaarblijkelijk heb-
ben we hen doeltreffend buitengesloten uit onze samenleving van 
"gezonden". 

Er bestaan in Nederland vele particuliere organisaties die zich in-
zetten voor de gehandicapten en die talrijke initiatieven ontplooien. 
Daar staan min of meer als mede- of tegenspeler talrijke overheids-
organen naast of tegenover. Legio zijn de wetten en de financiële 
voorzieningen. We kunnen niet zeggen dat de overheid of het parle-
ment niet veel aandacht richt op de problemen van de gehandicapten. 
U denke bij voorbeeld aan de Nota inventarisatie van voorzieningen 
voor gehandicapten (I.G.) en de Interimnota gehandicaptenbeleid 
(G.B.), waarvan een voorlopige tekst circuleert bij de organisaties, 
Deze Interimnota gehandicaptenbeleid wordt uitgebracht door de 
"Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid", 
Je zou denken: geen vuiltje aan de lucht. 
Naar in de kringen van de gehandicapten zelf vormen zich steeds 
weer groepen verontrusten die het met de gang van zaken in de prak-
tijk niet eens zijn. Groepen die steeds weer aan het gehandicapte 
lijf ondervinden hoeveel eraan schort. De voornaamste klacht is 
dat de betrokkenen niet in hun eigen geval worden betrokken, dat 
over hen wordt beslist, dat er geen eigen keuze wordt gelaten. U 
gelieve te bedenken dat er wordt beslist, dat er geen eigen keuze 
wordt gelaten aan volstrekt zelfstandige, mondige, intelligente, op 
hun vrijheid gestelde lichamelijk gehandicapten. 

DE DIENS TVERLEN ING :EEN JUNGLE 

In de Interimnota gehandicaptenbeleid wordt onder meer een over-
dreven aandrang geconstateerd om de mensen te socialiseren. De heer 
Van Beek, hoofd afdeling informatica Philips Medische Dienst, voor-
zitter en bestuurslid van talrijke organisaties voor gehandicapten, 
schreef onlangs in het tijdschrift "Brandpunt", (uitgegeven door 
de Stichting Focus): 
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"De huidige dienstverlening is onderling niet afgestemd, werkt vol-
komen onafhankelijk van elkaar en gaat niet uit van de totaal-
problematiek van de cliënt. Het is een structuur van dienstverle-
ning die bepaald wordt door de positionele belangen van de organi-
saties, instellingen en medewerkers en niet of nauwelijks door de 
existentiële belangen van de cliënt. Een mening van gehandicapten, 
die gedeeld wordt door medici, maatschappelijk werkadviseurs en 
functionarissen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Kortom: 
het is een jungle. Een woest gebied, waar de mens nog niets ver-
anderd heeft ten gunste van de bewoners. Een ontoegankelijk gebied, 
zo dichtbegroeid met organisaties en instellingen dat de gehandi-
capte, die noodgedwongen door dit gebied moet trekken, zijn koers 
verliest en ten onder gaat. Een plek in onze samenleving waar 
alles in het wild groeit." 
Tot zover de heer Van Beek. 

In opzet is onze sociale wetgeving persoonsgericht. Men denke bij 
voorbeeld aan de Algemene Bijstandswet, waarvan de uitvoering bij 
de lagere overheid is gelegd, opdat deze op het individu kan in-
spelen. De Algemene Bijstandswet is gemaakt om de mensen zo nodig 
de financiële middelen te verschaffen voor noodzakelijke voor-
zieningen, voor deelname aan het maatschappelijk leven. 

Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp voor wijziging 
van de Algemene Bijstandswet, voor kosten van maatschappelijke 
en medische dienstverlening. Het gaat erom dat de bijstand steeds 
meer is gaan fungeren als een open financieringsbron voor allerlei 
soorten instellingen. Het wetsontwerp wil daar meer structuur in 
brengen. 
Op zichzelf is dat natuurlijk niet onredelijk, maar het is er wel 
een voorbeeld van hoe hulpverlening steeds dreigt te worden geinsti-
tutionaliseerd. Bepaalde bestaande instellingen en organisaties wor-
den erkend. Nieuwe ideeën die bij de cliënten leven zullen moeilijker 
van de grond kunnen komen, nieuwe organisaties moeten zich maar zien 
te redden. 

Hoewel de Minister van plan is na verloop van een aantal jaren (hij 
noemt vijf) tot weer een gedecentraliseerd welzijsbeleid te komen, 
neemt hij voorlopig zelf de zogenaamde "indirecte" financiering in 
handen. Zeer vele ministeries hebben bemoeienissen met het gehandi-
captenbeleid, Naar het jonge ministerie van CRN, dat zich op wel-
zijn heeft geworpen, heeft de neiging vast te willen stellen wat 
onder welzijn dient te worden verstaan. Dit ministerie krijgt in 
het gehandicaptenbeleid hoe langer hoe meer in de melk te brokkelen. 
Vooral dit ministerie heeft de aandrift organisaties te zien als 
doelstelling van het beleid. Natuurlijk hoort de werkelijke doel-
stelling van het beleid te zijn de wensen van de consument. Welzijns-
organisaties zijn daarvoor slechts middel. 

Het ministerie van CRN schermt voortdurend met decentralisatie, u 
denke bij voorbeeld aan de jongste plannen van staatssecretaris 
Meijer om planning en beheer van het sociaal en cultureel werk naar 
lagere overheidsorganen te verplaatsen. In de nota's van de minister 
van OHM,, uigebract o'ver kun, musea, orkesten; toneel  wordt steeds 
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als doelstelling decentralisatie van het beleid genoemd. Zo gauw 
echter het Rotterdams Philharmonisch Orkest een loonsverhoging wil 
geven grijpt de minister in. 

Als voorbeeld uit de praktijk enkele opmerkingen over kinderen met 
ontwikkelingsproblemen. 

DE GEHANDICAPTE OUDERS 

Wij erkennen allen als vanzelfsprekend het recht van het kind om in 
het gezin waarin het wordt geboren op te groeien. We erkennen het 
recht van het kind om zich door zijn eigen ouders te laten opvoeden. 
Wij erkennen de plicht van de ouders om als eerste hun kind in nood 
bij te staan en uit de nood te helpen. 

Wat vinden we terug van deze vanzelfsprekende rechten in de hulpver-
lening aan het afwijkende kind, aan het anderszinnnige kind? Doet 
de hulpverlening alles om de ouders in staat te stellen zelf hun 
afwijkend kind op te voeden? 

We moeten vaststellen dat het geen gewoonte is de ouders onderzoek-
informatie te geven. De eersten die recht hebben op alle informatie 
over hun kind, zodat ze hun kind behoorlijk kunnen opvoeden, krijgen 
deze informatie niet. In de hulpverlening is de gekke gewoonte ge-
groeid (Biemans) dat er geen rapportengeheim is voor derden, in casu 
collega-hulpverleners, maar wel een rapportgeheim voor de eerst-
belanghebbenden de ouders. Dit is een merkwaardige omkering van de 
rechtsbescherming van privégegevens. Met deze stap worden in feite 
de ouders als opvoeders uitgeschakeld. We zijn het de gewoonste zaak 
van de wereld gaan vinden, dat afwijkende kinderen door vreemden 
worden opgevoed. Ook de financiële regelingen zijn er niet op ge-
richt om de ouders zelf hun afwijkend kind te laten grootbrengen. 
De AWBZ bij voorbeeld wordt slechts toegepast bij plaatsing in een 
internaat. Wie zijn gehandicapte kind thuis wil houden en daar wil 
opvoeden kan voor de extra kosten niet putten uit de AWBZ, terwijl 
dat toch in het algemeen goedkoper zal zijn dan onderbrenging van 
het kind buitenshuis. 
De regelingen zijn dus niet gericht op instandhouding en ondersteu-
ning van de band tussen ouders en kind, maar leiden juist vaak tot 
verbreking van die band. Ouders worden tegen  him  zin door gebrek aai 
steun gedwongen hun kind buitenshuis te plaatsen. 

Natuurlijk heeft het afwijkende kind extra ouderzorg nodig. Natuur-
lijk lijdt de rest van het gezin daaronder. Maar ligt het niet voor 
de hand, als het gezin dit wil opbrengen en als de ouders hun kind 
willen opvoeden, dat zij dan gesteund worden door gezinshulp. Deze 
ondersteuning door gezinshulp is zeker goedkoper dan plaatsing in 
een internaat. 



Natuurlijk is de ouder van een afwijkend kind niet zo maar meteen 
een therapeutische opvoeder. Hij zal in de gezinssituatie moeten leren 
welke opvoedingsbenadering het meest gezond is voor zijn kind. Hij 
zal graag ervaren beroepsopvoeders in zijn huis ontvangen om zich 
kennis en ervaring eigen te maken en naar Oplossingen te zoeken. 

Helaas, het is in de praktijk niet mogelijk beroepsopvoeders in het 
gezin in te zetten als een soort hometrainers. Ze zijn alleen be-
schikbaar als het kind uit het huis wordt geplaatst in daarvoor ge-
specialiseerde internaten, 

HET HEILIGE SYSTEEN 

Het primaat van het systeem boven het kind. Wat gaan we in dit op-
zicht toch wonderlijk om met de vanzelfsprekende rechten van een 
kind, als het gaat om een afwijkend kind. Heeft het afwijkende kind 
in feite niet nog meer recht op de zorg van zijn eigen ouders dan 
een gewoon kind? 

Het komt voor dat een afwijkend kind in zijn gezin blijft. Het kan 
dan niet naar de school in zijn buurt. Er zijn veel soorten scholen 
van buitengewoon onderwijs, waarheen het kind dan vaak over grote 
afstand wordt vervoerd. Zodoende krijgt dit kind geen contact met 
de kinderen uit zijn eigen buurt. Het wordt niet geleerd met aller-
lei leeftijdgenoten om te gaan, maar het wordt geisoleerd met een 
aantal lotgenoten. Ook al blijft het kind thuis, dan is er toch 
nog de uitstoting uit de gewone school. Ook voor zogenaamde gewone 
kinderen is dit niet goed. Zij leren daardoor niet om te gaan met 
kinderen die anders zijn. Hulpverlening zou normale maatschappelijke 
verbanden tussen gezin en school moeten oidersteunen. 

Vroeger heeft men afwijkende kinderen op bepaalde punten geconcen-
treerd met het motief dat er anders onvoldoende mankracht zou zijn. 
Maar ondanks werkloosheid in de onderwijssector is deze uitstotings-
gewoonte nog niet veranderd. Waarom kunnen niet op korte termijn 
en op behoorlijke schaal curusussen worden gestart om werkloze 
onderwijsgevenden tot remedial  teachers  bij te scholen? 

De minister van Onderwijs heeft in de Contourennota suggesties 
gedaan om de grens tussen "gewoon en flbuitengewoon1? onderwijs in 
de toekomst te verleggen. 

In de Memorie van Toelichting is aangekondigd dat er een nota 
"Speciaal onderwijs" komt. Deze is echter nog niet verschenen. Het 
afwijkende kind wordt geïsoleerd, voor zijn eigen bescherming, omdat 
de maatschappij vijandig op zijn afwijkend gedrag reageert. Dit 
tekent de rechtloze situatie voor hen die afwijken. Het is een bij-
zondere opgave voor de opvoeders om de kinderen al van zeer jongsaf 



te leren verdraagzaam en begrijpend om te gaan met mensen die anders 
zijn en om de gewone kinderen te leren dat de kinderen die anders 
zijn recht hebben op dezelfde contacten als waar ze zelf recht op 
menen te hebben. 
Het is opvallend dat kinderen van wie de ouders de moed en het door-
zettingsvermogen hebben en daarnaast de financiële mogelijkheden om 
hun afwijkend kind alle hulp te geven, vaak resultaten bereiken die 
door "deskundigen" niet mogelijk worden geacht. Hoeveel kinderen die 
niet dit geluk hebben zullen door de huidige wijze van dienstverle-
ning uit de boot vallen, zullen geen gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden die zij bezitten? 

..-.--- 

WIE IS ER NOU IMBECIEL? 

Er zijn voorbeelden van hoever zogenaamde debiele kinderen het kunnen 
brengen als ze goed worden opgevangen. Be gevallen die ik noem hebben 
de pers gehaald., maar volgens de Stichting Buitenbeentjes zijn ze 
representatief voor duizenden gevallen die bij de Stichting zijn -aan-
gemeld. 

Een jongen krijgt op 1-jarige leeftijd kinkhoest, waarna epileptische 
verschijnselen volgen. Op 5-jarige leeftijd wordt hij getest en im-
beciel verklaard. Geadviseerd wordt een inrichting. Maar J05 blijft 
in een groot gezin, gaat gewoon naar de lagere school, krijgt veel 
hulp van de onderwijzer en van zijn moeder die onderwijzeres is. Na 
de vijfde klas HAVO kan hij zichzelf redden, studeert nu hoger be-
roepsonderwijs. 

Een jongen die op zijn zevende jaar imbeciel is verklaard, IQ, 49-53, 
gaat naar de imbecielenschool. Hij blijft thuis wonen, zijn moeder 
leert hem lezen. Na een jaar wordt hij geschikt verklaard voor het 
BLO, het lezen begint goed te gaan. Maar het hoofd van de BLO-school 
ziet alleen een imbeciel in hem. Het hoofd van een gewone lagere 
school accepteert hem echter als leerling, onder het motto: we zien 
wel waar het schip strandt. Nu is hij overgegaan van de vierde naar 
de vijfde klas, Zijn IQ wordt nu geschat op 76 en zal nog een stuk 
kunnen stijgen. 

Een meisje van 21 jaar heeft haar leerplichttijd doorgebracht op de 
debielenschool. Zij spijkert nu bij via de Leidse onderwijsinstel-
lingen. Dit meisje vertelt dat zij nooit de krant kreeg, want daar 
zou zij toch niets van begrijpen. Haar mening werd nooit gevraagd. 

Er zijn maar weinig dommen, er zijn te veel mensen die door hun om-
geving met domheid worden geslagen. 
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ARBEID 

Voor ieder die zich volwaardig wil voelen, die een geintegreerd lid 
van de samenleving wil zijn, is het noodzakelijk dat hij of zij is 
ingeschakeld in het arbeidsproces, of in ieder geval arbeid verricht 
dat door hem of haarzelf als zinvol wordt ervaren. 

Op het ogenblik gaan productietaken die voor het gewone bedrijfs-
leven onaantrekkelijk zijn naar de zogenaamde beschermde werkplaat-
sen. Er worden geen of onvoldoende creatieve werkzaamheden gescha-
pen die zijn afgestemd op de belangstelling en de kundigheden van 
de beschermde werkers. Blijkbaar vinden we dat we de productie van 
de beschermde werknemers, die misschien maar een kwart is in verge-
lijking met de prestaties in het bedrijfsleven, wei kunnen missen. 

Er is van scholing en daardoor van doorstroming van een beschermde 
arbeidsplaats naar het normale arbeidsproces in feite nauwelijks 
sprake 
Waarschijnlijk zou het heel wat beter zijn als er speciale opleidings-
instituten waren, waarin de gehandicapte kan kiezen uit een scala van 
mogelijkheden. Zinnige dingen zijn hierover, naar mijn oordeel, naar 
voren gebracht door het Revalidatiecentrum Hoensbroek naar aanlei-
ding van de Nota inventarisatie voorzieningen voor gehandicapten. Op 
het ogenblik bestaat de zogenaamde 2%-norm, dat wil zeggen dat op de 
100 werknemers een bedrijf tenminste twee minder valide mensen in 
dienst moet hebben. 

De overheid zou hier een goed voorbeeld kunnen geven. 
Maar wat te denken van de volgende inbreng van Binnenlandse Zaken in 
de Interimnota gehandicaptenbeleid. ik citeer hieruit, hoewel het 
stuk van de week aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Volks-
gezondheid is toegezonden met het predicaat "informeel en vertrouwe-
lijk". Ik doe dat, omdat Ik het stuk al veel eerder in handen had 
via de organisaties, die de tekst eerder hebben ontvangen zonder dat 
vertrouwelijkheid werd verlangd. Goed, ik citeer dus: 

"Hoewel hierover geen nauwkeurige gegevens bekend zijn bestaat de 
indruk dat de rijksoverheid voldoet aan de 2%norm". 

Het doet me een beetje denken aan de houding van de overheid ten 
opzichte van ex-gedetineerden, die geen overheidsbetrekking kunnen 
krijgen. Het heeft me dan ook groot genoegen gedaan dat de D66-
Staatssecretaris Zeevalking voornemens is om daar verandering in te 
brengen. 

Als een minder-valide al kans ziet in overheidsdienst te komen, dan 
is het voor hem toch praktisch uitgesloten om een vaste aanstelling 
te krijgen. 

Illustratief was dat wat de NCRV enige tijd geleden op de televisie 
bracht. Een vrouw, die ondanks haar doofheid het gymnasium haalde, 
in de Verenigde Staten Spaans en Engels studeerde en nu tot haar 
eigen en aller tevredenheid een baan heeft als bibliothecaresse en 
secretaresse op een wetenschappelijk instituut, kan wegens haar 
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doofheid geen vaste aanstelling krijgen en is via een sociale dienst 
bij dat instituut werkzaam. De houding van de overheid werkt nu niet 
direct inspirerend. 

WONEN 

Belangrijk om zelfstandig te kunnen zijn is een eigen woning, is 
leven zoals en met wie men wil. 

Volgens de Interimnota gehandicaptenbeleid denkt de minister van 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting het zwaartepunt voor wonin-
gen met standaardaanpassingen voor gehandicapten te leggen bij de 
woningen door alleenstaanden en tweepersoonshuishoudingen. Hij denkt 
vooral aan aanpassing van bejaardenwoningen. Voor grotere families 
wordt de aanpassing niet noodzakelijk geacht, onder het motto dat 
de familieleden het maar moeten opvangen. 
Bejaardenwoningen zijn echter niet geschikt om door mensen die op 
een rolstoel zijn aangewezen te worden bewoond. Er moet ook voor 
worden opgepast dat jonge gehandicapten niet geplaatst worden tussen 
een vrij groot aantal bejaarden (waarbij ik trouwens de kanttekening 
zet dat het naar onze mening sowieso niet gewenst is om bejaarden op 
een kluitje te zetten). 

Ook ernstige lichamelijk gehandicapten kunnen zelfstandig wonen, 
dat is gebleken bij de opzet zoals die op grote schaal in Zweden 
wordt toegepast. Bij het betrekken van eigen woningen door zwaar ge-
handicapten werkten 10%. Na 1 jaar had 45% een baan of was hiervoor 
in opleiding. Na 2 jaar lag dit percentage nog hoger. De kosten van 
zelfstandig wonen plus hulpverlening aan een zwaar gehandicapte was 
2/3 van de kosten van een kamer in een verzorgingstehuis en de helft 
van de kosten van een bed in een tehuis voor langdurig zieken, 

In Groningen, Enschede en Delft worden proeven genomen voor huisves-
ting, voor zelfstandig wonen, van ernstig gehandicapten. Het gaat in 
totaal om 33 mensen, Er wordt een opzet gevolgd die afwijkt van die 
in Zweden, De "Stichting Focus Nederland, leven en wonen nieuwe-
stijl voor ernstig gehandicapten" onderschrijft deze opzet niet, om-
dat deze de bewoners niet de mogelijkheid biedt hun leven zo in te 
delen als zij zelf willen en bovendien qua dienstverlening duurder 
zou zijn, 

Ik voel mij niet in staat te beoordelen welke opzet de beste is. ik 
kan ook niet beoordelen in hoeverre het is af te keuren dat men geen 
rekening houdt met de Zweedse ervaringen, maar wel acht ik het 
ernstig datht.miiistrie van CN proeve 4meteenndere opzet heeft 
geblokkeed Bij irculaire van 2 febuari 1976 richt de minister 
van 0HFl zich tot alle colleges van B en W in Nederland. Hij verzoekt 
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hen daarin dringend geen medewerking te willen verlenen aan experi-
menten op het gebied van zelfstandige huisvesting voor ernstig ge-
handicapten. Dit zou namelijk een doorkruising van het nu gevoerde 
beleid betekenen. Als stok achter de deur stelt de minister dat 
indien men toch tot experimenten mocht overgaan, er op geen enkele 
wijze op financiële steun zijnerzijds kan worden gerekend. 

De projecttermijn van het ontwikkelingsproject te Groningen, Enschede 
en Delft stelt de minister op 3 jaar, En als we nu nog eens een eva-
luatieperiode van twee jaar in acht nemen, dan zal het dus mogelijk 
vijf jaar duren voor kan worden besloten iets te doen aan de zelf-
standige huisvesting voor ernstig gehandicapten. Opnieuw wijs ik u 
erop dat het gaat om geestelijk volstrekt zelfstandige, mondige, 
volwassen personen, 

HOSPITALI SATIE - SYNDROOM 

Ernstig gehandicapten worden dus verwezen naar verpleeghuizen, als 
de familie niet in staat is hen thuis op te vangen. Veel gezinnen 
worden hierdoor uiteengerukt, na jarenlang huwelijk worden echtgeno-
ten gescheiden,,,,, 

Ondanks het optimisme van de Staatssecretaris van Volksgezondheid 
(zie de Nota inventarisatie gehandicaptenbeleid) is van privacy in 
verpleeghuizen geen sprake, nog afgezien van de geestelijke aftake-
ling die een langdurig verblijf in een verpleeghuis veroorzaakt, 
Dr, M.A.J. Romme, hoogleraar in de sociale psychiatrie te Maastricht 
gaat een onderzoek instellen naar de gevolgen van een langdurig ver-
blijf in psthiatrische ziekenhuizen. 
De Ziekenfondsraad stelt dat een van de gevolgen van langdurige opne-
ming in het zogenaamde hospitalisatiesyndroom. Patiënten worden af-
gesneden van de maatschappij, ze durven niet meer terug en berusten 
in  him  afhankelijkheid. Ze raken sociaal ontredderd en hun terugkeer 
naar het normale leven wordt steeds moeilijker. Na jaren hospitali-
satie zijn mondige, zelfstandige, volwassen mensen dat niet meer. 

Natuurlijk gebeurt er heel veel voor de gehandicapten. Men denke 
slechts aan de mogelijkheden tot revalidatie, aan de uitgebreide ge-
zinsverzorging. Bij de gezinsverzorging is het echter merkwaardig dat 
men wel via een sociale dienst een gezinsverzorger kan krijgen die 
de gemeenschap zeker f 25,-- per uur kost, maar dat wanneer men zelf 
zijn gezinsverzorging op een veel goedkopere manier kan regelen en 
dit ook wenst te doen, er daarvoor als regel geen vergoeding wordt 
gegeven. 

Veel meer dan vroeger wordt rekening gehouden met de gehandicapten, 
de toegankelijkheid van gebouwen is aangepakt, de mogelijkheden van 
reizen per spoor zijn verbeterd; reizen met lokaal- stads-openbaar 
vervoer is echter onmogelijk, alleen in Rotterdam zijn hiervoor voor-
zieningen getroffen, terwijl men er in Den Haag mee wil beginnen, 
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Hoe zouden we kunnen, beginnen om het woeste gebied van de hulpver-
lening te ontginnen? 

Misschien is een goede mogelijkheid om van de interdepartementale 
stuurgroep revalidatiebeleid een sterk orgaan te maken onder zware 
leiding (een minister, een staatssecretaris, een regeringscommissaris). 
Deze stuurgroep zou in feite het gehele gehandicaptenbeleid moeten 
gaan bepalen. 

Op lokaal niveau zou aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(G.M,DO) een sterke adviserende invloed kunnen worden gegeven over 
de vraag welke voorzieningn voor een cliënt gewenst zijn en dat in 
overleg met de betrokkenen zelf. 
De gedachte rijst natuurlijk bij deze wensen hoe het moet worden be-
taald. Mij dunkt dat gezonde mensen alles over moeten hebben voor 
een gehandicapte medemens, al was het maar omdat zij de vreugde 
smaken gezond te zijn. 

Onder het motto dat het goedkoper zou zijn, zijn veel welzijnsvoor-
zieningen geinstitutionaliseerd, wordt veel schaalvergroting toege-
past. Maar het door ons beoogde, op de wensen van het individu ge-
baseerde beleid, zou financiëel en maatschappelijk wel eens veel 
voordeliger kunnen blijken te zijn dan de huidige opzet. 

Met deze kritische aantekeningen heb ik op geen enkele wijze tekort 
willen doen aan het vele, onbaatzuchtige werk dat wordt verricht 
door degenen die zich inzetten voor een gehandicapte medemens. Wij 
zitten allemaal in een bepaald systeem,dat, hoe graag we het ook 
zouden willen, moeilijk is te doorbreken. Want tussen woord en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar de overheid 
huldigt, althans op papier en voor de toekomst een gedecentraliseer-
de, geintegreerde, individuele aanpak, en ook de particuliere orga-
nisaties zeggen niet anders te willen. 
Welnu, welke bezwaren zijn er dan om niet te beginnen? Er is studie 
genoeg verricht, er zijn werkgroepen en commissies in overvloed. 
Het is tijd de koe bij zijn individuele horens te pakken. 
D1 66, gericht op individuele ontplooiing, in de bres voor de wèrke-
lijk zwakken in de samenleving, een partij die gelooft in mondige, 
zelfstandige mensen, met een beleid dat is gericht op de mens en 
niet op het systeem, zal hieraan alle aandacht moeten geven. 

EI 
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