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Expertise

Van thuis uit
Onderzoek naar participatie
van cliënten met ernstig meervoudige beperkingen
Hebben mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) wensen
en behoeften om te participeren? Hoe kan die participatie vorm krijgen?
Wat is de rol van het sociale netwerk daarin? En welke ondersteuning is
daarbij nodig? Het zijn deze en andere vragen die Tineke Dautzenberg,
gedragskundige bij Radar Expertise, beantwoordt in haar verkennend
onderzoek naar de participatie en het netwerk van mensen met zeer
ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Jean-Pierre Giessen en Christel Jenneskens zijn binnen Radar
de opdrachtgevers voor het onderzoek. Christel licht de
achtergrond toe: “Uit inventarisatie vanuit het onderzoek
bleek dat Radar vierentwintig cliënten heeft met zeer ernstige
verstandelijke en grote lichamelijke en andere beperkingen.
Mensen met EMB zijn heel kwetsbare mensen die 24 uur
per dag intensieve zorg nodig hebben. Aanleiding voor dit
onderzoek is de wens om de missie en visie van Radar – de
cliënt in zijn kracht zetten - ook voor deze groep cliënten
inhoud te geven.”

"Ondanks de grote zorg
die geboden wordt,
geven alle ouders aan er veel voor
terug te krijgen."

Onvoorwaardelijke liefde

Gezin versterken

Tineke sprak intensief en langdurig met negen ouderparen

“Participatie en autonomie hebben voor deze specifieke

en de begeleiders van deze cliënten. Zij vertelt: “Het waren

groep cliënten de betekenis dat het gezin zo goed mogelijk

indringende gesprekken waarbij ook gevoelige thema’s aan

gefaciliteerd moet worden om te blijven functioneren en ook

de orde kwamen.” Tineke geeft aan erg onder de indruk te

zelf te kunnen participeren. De ondersteuning versterkt het

zijn van de kracht van deze ouders. “Hun kinderen hebben

gezin en zet de persoon met EMB en het gezin in zijn kracht.

een ontwikkelingsniveau tot 2 jaar, kunnen vaak nauwelijks

Alleen dan is het in staat de zorg aan het EMB-kind te kunnen

communiceren en moeten voortdurend intensief verpleegd

blijven leveren. Het gaat er dus vooral om het gezinssysteem

en verzorgd worden. Het gezinsleven draait vaak voor een

te ondersteunen, zodat de cliënt zo lang mogelijk in de eigen

groot deel om dit kind dat thuis woont en overdag naar de

woonomgeving, met duurzame en liefdevolle relaties, fijne

dagbesteding gaat. Ouders hebben weinig bewegingsvrijheid

sfeer en goede zorg kan blijven wonen,” aldus Tineke.

door de zorg die ze moeten bieden. Ondanks de grote zorg
die geboden wordt, geven alle ouders aan er veel voor terug

Hoe nu verder?

te krijgen. De ouders en andere gezinsleden hebben vaak een

Christel complimenteert Tineke met het onderzoek. “Het

hechte en liefdevolle relatie met elkaar, de persoon met EMB

is voor het eerst dat we vanuit Radar wetenschappelijk

heeft in het contact veel te bieden."

onderzoek laten verrichten. Dit is van grote toegevoegde
waarde voor de kennisontwikkeling van onze organisatie

Netwerk

en helpt in beleidsvorming.” Gevraagd naar concrete

Tineke onderzocht onder meer het netwerk van de ouders.

aanknopingspunten voor Radar: “In elk geval blijkt uit de

Dat blijkt in de loop der jaren te veranderen. “Het sociale

aanbevelingen vanuit het onderzoek dat het voor deze

netwerk wordt kleiner vanwege de toenemende zorg. Het

gezinnen cruciaal is om de gespecialiseerde dagopvang in

activeren van het sociale netwerk heeft weinig zin, omdat

stand te houden, uit te breiden en verder te professionaliseren.

de taken zeer specifiek, zwaar en verantwoordelijk en niet

Daarnaast zou dagopvang voor 18-plussers zeer gewenst zijn.

zomaar overdraagbaar aan mantelzorgers en vrijwilligers

Wat betreft respijtzorg, die we als Radar niet meer bieden,

zijn. Het professionele netwerk, dat nauw is afgestemd op

moet onderzocht worden hoe binnen de financiële kaders

de behoeften van het EMB-kind, wordt daarentegen groter.

op de vragen van ouders aangesloten kan worden. Tot slot

Alle ouders maken gebruik van PGB-gelden waarmee ze

blijkt dat flexibele ondersteuningsarrangementen die op

hun eigen ondersteuning vorm geven. Alle negen gezinnen

maat zijn afgestemd op de behoefte van het gezin, van grote

maken ook gebruik van respijtzorg (logeren, vakantie-opvang)

toegevoegde waarde zijn. Hier ligt een taak voor zowel Radar

ter ontlasting van de zorg. Zo houdt het gezin het beter vol

als voor andere organisaties en de samenleving. We gaan hier

waardoor opname in een instelling kan worden voorkomen.

dus zeker mee verder.”

Een vader rekende uit dat, ondanks een groot PGB, de zorg
thuis de helft kost van intramurale zorg.”
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“Ouders reageerden in eerste instantie terughoudend op het
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onderzoek,” aldus Tineke. “Hun kind met EMB heeft geen of
nauwelijks behoefte aan participatie binnen maatschappelijke
activiteiten. Waar ze wel behoefte aan hebben, is deelnemen
aan het gezinsleven en een aanbod van passende activiteiten
die prikkelen en stimuleren en de belevingswereld verruimen.
Dat vereist één op één begeleiding, omdat de activiteiten
heel individueel afgestemd moeten worden. Dit vraagt om
zeer deskundige begeleiding en maatwerk. Cruciaal is dat de
zorg in de dagbesteding vertrouwd en veilig is en aangepast
aan de behoeftes van mensen met EMB. Dat vraagt van de
begeleiding grote affiniteit met deze doelgroep, maar ook
een grote mate van deskundigheid en kennis. Begeleiders
moeten het kind kunnen ‘lezen’, omdat communicatie niet of
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nauwelijks mogelijk is. Uit de gesprekken komt naar voren dat

Wilt u een exemplaar van het onderzoek opvragen, stuur dan

het vertrouwen in Radar groot is.”

een mail naar Tineke Dautzenberg: t.dautzenberg@radar.org

