
Springen over je eigen schaduw
Opstellen over autonomie, gezondheid en ziekte

Jacqueline Kool

Hogeschool De Horst

HorStcaHier 9                januari 1999



Horstcahier 9    januari 1998

Springen over je eigen schaduw
Opstellen over autonomie, gezondheid en ziekte

Jacqueline Kool

Prijs: ƒ 8,00

Hogeschool De Horst





Inhoud

 5 Inleiding 

 6 (On) beheersbaar lichaam
    De maakbaarheidscultuur
    Nooit meer Bijenkorf
    Herinnering aan de kwetsbaarheid
    Valkuil
    Springen over je eigen schaduw
    Verstandshuwelijk
    Autonomie
    De dood als alternatief

 17 De menswaardigheid van een techno-bestaan
  - over gehandicapten, cyborgs & politieke addertjes -
    Een techno-bestaan
    Technologie en menswaardigheid
    De rolstoeler als cyborg
    Politieke keuzes

 22 Martelaar of held ...
  - een kritische benadering van gangbare beelden rond 
  ‘het afwijkende lichaam’ -
    Ter inleiding
    De gezondheidscultuur
    Het lichaam als teken
    De maakbaarheid van lichaam en gezondheid
    De angst voor ziekte: ziekte als kwaad
    Opnieuw: het lichaam als teken
    Het complexe lichaam
    De ervaring van zijn
    Een niemandsland

Hogeschool De Horst

�



 �2 MWD-pilot ‘Dienstverlening aan studenten met een handicap’    
  Aanleiding en uitgangspunten
  1 Vooraf
  2 Gehandicaptenbeleid op De Horst
  � De keuze voor geÏntegreerde aanpak
  4 Algemeen beleid
  5 Taken van de beleidsmedewerker Horst & Handicap
  6 De risico’s
  7 Procedure en tijdspad
  8 Financiering

 40 Uitwerking van de MWD-pilot
  A Instroom
  1 Werving en voorlichting
  2 Aanmelding
  � Intake

  B Doorstroom
  1 Studiebegeleiding en praktische zaken
  2 Stage
  2.1 Stagevoorbereiding en -ondersteuning
  2.2 Centraal stagebureau

  C Uitstroom
  Voorbereiding op de arbeidsmarkt

 48 Over de auteur

Springen over je eigen schaduw

4  



Inleiding

Sinds 1990 besteedt De Horst aandacht aan de positie van studenten met een 
handicap. In dat jaar werd de Werkgroep Horst & Handicap opgericht. 
Doel van gehandicaptenbeleid op De Horst is een structuur en een situatie te creëren 
waarin dit beleid wordt gedragen door de organisatie, waardoor mensen met een 
handicap uiteindelijk uit de uitzonderingspositie komen waarin zij nu nog steeds zitten. 
Het grote voordeel van deze aanpak (en tevens de uitdaging ervan) is dat zo een leer-
omgeving gecreëerd wordt waarin het onderwijs in staat is zich aan te passen aan 
verschillen tussen mensen. Voordelen van De Horst bij een dergelijke aanpak zijn haar 
kleinschaligheid en de al aanwezige interesse voor het 'managen van diversiteit'. 

Om deze interesse te voeden en te versterken zijn in dit Horstcahier vier teksten 
gebundeld. De eerste drie teksten gaan over de betekenis van gezondheid en ziekte, de 
(on)beheersbaarheid van het lichaam, het `verstandshuwelijk' tussen geest en lichaam, 
de clichébeelden over helden en martelaars, de mogelijkheden die de technologie biedt 
voor een zelfstandig bestaan, de mogelijkheid autonoom vorm te geven aan je leven. De 
vierde tekst gaat over de MWD-pilot `Dienstverlening aan studenten met een handicap'. 
Zowel de achterliggende visie als de concrete stappen zijn hierin opgenomen. Juist met 
die vierde tekst - die in eerste instantie wat vreemd lijkt te combineren met de andere drie 
- komen twee invalshoeken bij elkaar. Enerzijds een cultuurkritische reflectie op de positie 
van `mensen die iets mankeren' in onze samenleving en anderzijds de concrete aanpak om 
ruimte te creëren voor mensen met een handicap op een school als De Horst. 
Zo weerspiegelt het Horstcahier een verbinding die voor mij essentieel is: die tussen visie 
en praktijk. In beide gevallen gaat het in feite om hetzelfde: ons knellende denken en onze 
knellende structuren zó openbreken en oprekken dat mensen van vlees en bloed erin 
passen. 

Jacqueline Kool
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(On) beheersbaar lichaam

De maakbaarheidscultuur
De Franse kunstenares Orlan ontwierp een nieuw gezicht voor zichzelf gebaseerd op de 
kenmerken van vijf mythische vrouwen om zo haar eigen identiteit op te bouwen. De 
medische chirurgie die de uitvoering van dit ontwerp mogelijk maakte, geeft vrouwen, 
aldus Orlan, controle over hun lichaam en de mogelijkheid de persoon te worden die zij 
willen zijn. Het idee dat het lichaam maakbaar en beheersbaar is, wordt hier tot in het 
extreme doorgevoerd. Toch staat dit verhaal niet heel ver af van de dagelijkse realiteit. 
Tijdschriften, reclame, tv-programma's en affiches doordringen ons van het heilige belang 
van een gezonde leefstijl en een mooi en aantrekkelijk voorkomen, waarbij schoonheid 
synoniem lijkt aan gezondheid. De boodschap: een mooi en gezond lichaam is iets dat we 
kunnen bewerkstelligen en in de hand hebben - als we maar willen en ons best doen.
Critici komen in verzet tegen deze eenzijdige voorstelling van het lichaam. De tendens om 
het lichaam - uiterlijk en inwendig - te willen beheersen wordt door hen aangeduid als de 
cultuur van het maakbare lichaam. In deze cultuur zou geen plaats zijn voor beelden van 
het lichaam die afwijken van de schoonheids- en gezondheidsnormen.
Nu is dat laatste niet helemaal waar. TV en tijdschriften bieden een keur aan medische 
reportages en tonen met inkijkoperaties wat er allemaal aan lichamen mankeren kan. 
Dergelijke programma's en reportages laten echter vooral zien hoe wilskracht en medische 
techniek het weer goed en mooi kunnen maken. Genezing en schoonheid als burgerrecht. 
Vraag is natuurlijk: waarom is de beheersing van het lichaam zo tot ideaal verheven? 
Annelies van Heijst geeft in haar boek Leesbaar Lichaam als antwoord dat gezondheid 
en schoonheid haast synoniem geworden zijn aan geluk en het ervaren van zin in het 
bestaan.1 Het gaat daarbij zowel om zin hebben in het bestaan als om betekenis ervaren 
in het bestaan. Dat maakt het werken aan schoonheid en gezondheid een zaak van ultiem 
belang. In wezen gaat het om een beheersingsprobleem, dat via het lichaam en met name 
via de buitenkant ervan wordt uitgevochten. Hieraan ten grondslag ligt de angst voor 
verlies aan controle en voor de onbeheersbaarheid die als een spook door onze cultuur 
waart.
Waar gezondheid en beheersbaarheid van het lichaam synoniem geworden zijn met geluk 
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en een zinvol bestaan worden ziekte en handicap het tegenovergestelde. De (chronisch) 
zieke haalt het maakbaarheidsideaal onderuit. 
De schrijfsters Renate Rubinstein, Karin Spaink en Renate Dorrestein leidden een zeer 
actief en produktief leven en draaiden volop mee in de samenleving toen zij op volwassen 
leeftijd ziek werden. Over die ervaring van ziek worden en blíjven besloten zij te schrijven. 
Rubinstein in Nee heb je, Spaink in Vallende vrouw en Dorrestein in Heden ik.2 Door hun 
vak waren deze vrouwen gewend om kritisch en met humor na te denken over onze 
cultuur. Deze elementen zijn in hun 'ziekteboeken' terug te vinden. Hun teksten bevatten 
een combinatie van cultuurkritische beschouwingen en ervaringsverhalen en ontstijgen 
daarmee het niveau van het gros van boeken over handicap en ziekte, dat veelal een 
medische inzet heeft of uitsluitend over het eigen verwerkingsproces handelt. Hoe kijken 
deze drie schrijfsters vanuit hun eigen ervaring van chronisch ziek-zijn aan tegen de 
cultuur van het maakbare lichaam? 

Nooit meer Bijenkorf
De auteurs beschrijven het ziek worden als een soort cultuurshock. Wie ziek wordt, valt uit 
de gewone wereld en wordt ingezetene van een soort schaduw-rijk, 'het rijk der 
zieken', zoals Susan Sontag het ooit omschreef.� In de wereld waarin zij leefden, 
leken ziekte en handicap iets van een verre planeet, maar met het ziek worden gingen 
Rubinstein, Spaink en Dorrestein tot een andere categorie wezens behoren. Het leven gaat 
gewoon verder, alleen niet voor de zieke... totdat deze weer beter is. Betreft het een chro-
nische aandoening, dan heeft de zieke echt een probleem. 
Rubinstein was in het begin verpletterd door het idee: 'invalide'. "In de krant zag ik een 
advertentie voor make-up in de Bijenkorf. Nooit zou ik daar meer komen. Nooit meer 
winkelen, nooit meer Bijenkorf. Naast mij spoedde het leven zich voort, maar ik zou er 
niet meer aan meedoen."4 Spaink beschrijft hoe ze door de blikken op straat, in win-
kels en bussen, constant voelt dat ze 'er' niet meer bijhoort. "Ik zie iedereen kijken, of 
juist beleefd wegkijken. Dat heet: iemand ontzien. Ik besta niet meer, ik ben een rolstoel 
geworden. (...) Ineens moet ik huilen, vreselijk huilen omdat ik een rolstoel moet bestel-
len en omdat ik zo slecht loop en dat nooit meer goed komt en dat ik gehandicapt ben en 
voor anderen een medemens ga worden."5

Die eerste fase van ziekzijn wordt door de schrijfsters beschreven als een periode vol angst 
en onzekerheid. Naast verandering van sociale status is er onzekerheid en paniek over wat 
er gebeurt in hun eigen lichaam, dat zich ineens zo anders gedraagt dan het lichaam waar 
zij vertrouwd mee waren. "Pijn en andere verstoringen van de fysieke realiteit brengen 
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een fenomeen met zich mee dat een veranderde lichaamservaring wordt genoemd. Het is 
moeilijk te beschrijven hoe angstaanjagend het is letterlijk niet meer thuis te zijn in je eigen 
corpus".6

Wie chronisch ziek wordt, zo stellen de drie vrouwen, staat voor de moeilijke opgave de 
drang tot genezing die aan alle kanten wordt aangereikt, los te laten. Genezing blijkt een 
wortel die voor je neus hangt, maar waar je nooit bij komt. Spaink: "... ik had geleerd dat 
ik in tweeën kon vallen. Mijn lichaam en mijn beleving van dat lichaam weken af van de 
norm en tegenover dat besef en tegenover zo'n soort leven moest ik mijn houding 
bepalen". Elders zegt ze: "Mijn lichaam deed sommige dingen helemaal vanzelf, andere 
dingen weigerde het zonder opgaaf van redenen. Er was opeens ik en er was mijn lichaam. 
Ik viel in tweeën".7 Ziekte verstoort de illusie dat het lichaam een veilig bastion is. Het 
brengt een breuk teweeg tussen geest en lichaam. In het gat dat ontstaat kun je gemak-
kelijk wegzakken.
Dat dit zo hard aankomt, brengen Spaink en Rubinstein in verband met het feit dat 
mensen met een handicap of ziekte in het gewone leven zo onzichtbaar zijn. De auteurs 
zelf zijn daarvoor wellicht de beste illustratie: het is immers opmerkelijk dat cultuur-
kritische, feministische auteurs zo onbekend zijn met handicaps en zo'n clichébeeld van 
gehandicapten en zieken met zich meedragen als Rubinstein en Dorrestein beschrijven. 
Het is waarschijnlijk geen toeval dat Spaink hierin het meest genuanceerd is. Doordat haar 
vader een handicap heeft, is zij vertrouwd met de rekbaarheid van fysieke mogelijkheden. 
De ons omringende cultuur biedt nauwelijks beelden en verhalen van reëel bestaande ziek-
ten en hoe mensen zich daarmee redden. Spaink: "Die culturele leegte maakt 
handicap en ziekte ongewoner dan ze in werkelijkheid zijn, en daarmee lastiger te 
dragen".8 

Herinnering aan de kwetsbaarheid
Auteurs die schrijven vanuit de ervaring van ziekte of handicap doorbreken dit culturele 
vacuüm. Zij laten zien dat lichamen niet beheersbaar zijn, dat het lichaam niet zomaar 
doet wat de geest wil en dat gezondheid niet maakbaar is. Zij eisen met hun verhalen 
ruimte op voor beelden van het lichaam die niet gangbaar en zelfs onaangenaam zijn: een 
lichaam is een eigen grootheid, waarin zich processen afspelen die we niet zien en niet in 
de hand hebben. Het lichaam is kwetsbaar, kan lijden en zal sterven, hoe hard wij ook ons 
best doen. Wie ziek wordt, confronteert de samenleving met dit onbehaaglijke gegeven. 
Dorrestein: "In onze cultuur bestaat zó'n onwil om de kwetsbaarheid van de mens onder 
ogen te zien, dat degenen die die kwetsbaarheid zichtbaar maken, de zieken, de 
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gehandicapten en in zekere zin ook de ouderen, moreel verplicht worden net te doen alsof 
er niets aan de hand is. Accepteer je kwalen! Leer ermee leven! En val ons er verder niet 
mee lastig! Oh, wat verlang ik soms naar stinkende pusbuilen om al die betweters onder 
de neus te wrijven. Hoe jammer dat ik geen geamputeerde stompen heb waarmee ik schrik 
en afgrijzen kan zaaien. Ik ben niet gezond, maar ik weiger om daarom ook maar meteen 
onzichtbaar te worden."9

Annelies van Heijst komt tot dezelfde conclusie in haar boek Leesbaar lichaam, al zegt ze 
het minder bloemrijk dan Dorrestein. Naar aanleiding van het lezen van literatuur over 
lijden, constateert zij dat de cultuur van het maakbare lichaam geen ruimte biedt aan beel-
den van het lijdende en kwetsbare lichaam. Hierdoor raken mensen volgens Van Heijst niet 
vertrouwd met de tragische en onbeheersbare kant van het bestaan en staan volstrekt met 
lege handen als ziekte en dood op hun pad komen. Hierdoor wordt hun 
lijden in feite vergroot. Het zijn verhalen van lijden, van kwetsbaarheid en van het 
tragische die de eenzijdige en kwalijke beeldvorming rond lichamen bijstellen. Van Heijst 
wil het beeld van het maakbare lichaam dan ook vervangen door het concept van het 
organische lichaam. Dit concept roept associaties op met groei-bloei-verval-en-sterfte en 
biedt ruimte aan de tragische dimensies van het leven zoals ziekte en ongeluk.
Ziekte en handicap herinneren de wereld dus aan haar sterfelijkheid en kwetsbaarheid. En 
dat is precies waaraan Dorrestein refereert met haar titel Heden ik: kijk, zo kan het gaan 
met lichamen en denk maar niet dat je je boven mij kunt stellen of doen alsof ik niet besta, 
want heden ben ik het en morgen jij. 
Een soortgelijke gedachte vind ik terug in de teksten van een aantal gehandicapte 
theologes die nadachten over 'het gehandicapte lichaam' als metafoor voor de kerk van 
vrouwen. Zo betoogt Elly Elshout dat het gehandicapte lichaam een cultuurkritiek is op 
de kerkelijke verheerlijking van het 'hele' lichaam en van het 'hele' lichaam als metafoor 
voor de kerk. De vrouwenkerk kan haar voordeel doen met het beeld van het gehandi-
capte lichaam, omdat dit lichaam strijd laat zien, pijn en teleurstelling. Het leert omgaan 
met grenzen en compromissen sluiten om van daaruit kracht te ontwikkelen. Andere the-
ologes met een handicap stellen hoe de aanwezigheid van gehandicapte vrouwen binnen 
de vrouwenbeweging veel reacties losmaakt: ongemak, agressie, ontwijking. Ook deze 
auteurs benoemen als positieve kant aan de zichtbaarheid van mensen met een handicap, 
dat zij de wereld herinneren aan haar kwetsbaarheid, aan het 'heden ik - morgen 
(wellicht) jij'. Zij leren de wereld omgaan met lijden en gebrek. De aanwezigheid van 
gehandicapte vrouwen binnen de vrouwenbeweging wordt hiermee als het ware 
gelegitimeerd.10
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Valkuil
Het is een mooie, roldoorbrekende gedachte dat juist mensen met een ziekte of handicap 
dit verdrongen aspect van het bestaan weer naar voren halen en dat ze het angst-
aanjagende spook in het felle daglicht tonen. Toch kleeft hier een gevaar aan. Voor we het 
weten zijn mensen die iets mankeren opnieuw symbool van kwetsbaarheid en 
onvolkomenheid, of juist van de moed om daarmee door te leven. Spaink spreekt in dit 
verband van de clichés waarbij mensen met een handicap of ziekte als martelaar of juist als 
heroïsche figuur worden gezien. Elshouts metafoor van het gehandicapte lichaam legt het 
accent wel erg sterk op de strijd, het lijden in dit lichaam, de moeiten, de grenzen en het 
moeten vechten. Sontag wijst in Ziekte als metafoor overtuigend op de valkuil die meta-
forisch denken over het zieke lichaam met zich meebrengt. Het maakt zieken tot symbool 
en het denken over lichamen net te gemakkelijk tot een abstractie. Gevolg is dat mensen 
met een ziekte of handicap niet gezien worden als wat of wie ze zijn, maar met mythen 
omgeven worden. 
Het organische lichaam van Van Heijst draagt eenzelfde risico in zich. Bovendien riekt het 
mij teveel naar een soort holistisch beeld, dat geen ruimte biedt voor een meer politieke 
kijk op de positie van hen die iets mankeren.
De 'heden ik - morgen jij'-benadering is eveneens problematisch. Hierbij wordt de dreiging 
dat je morgen in hetzelfde schuitje kunt zitten aangevoerd als argument voor een meer 
respectvolle omgang met zieken en gehandicapten. Die dreiging is natuurlijk reëel. Maar 
mensen met een handicap worden toch al zo vaak benaderd vanuit projectie: "empa-
thetically imagining what it must be like to be me", zoals Dorothee Wilhelm het ooit 
omschreef. Hoe begrijpelijk en onvermijdelijk dat vaak ook mag zijn, in de 
ontmoetingen tussen mensen staan dit soort projecties alleen maar in de weg - je ziet niet 
de ander, je ziet je eigen angst. 
De visies van Van Heijst en Elshout lijken te impliceren dat we niet anders kunnen dan ons 
hoofd buigen voor de kwetsbaarheid van het lichaam. Met deze constatering doorbreken 
zij echter niet de eenzijdige kijk op het lichaam in onze cultuur, maar bevestigen de 
maatschappelijke angst voor de onbeheersbaarheid van het lichaam. En dat houdt de kloof 
tussen ziek en gezond wat mij betreft juist in stand. 
Met deze gedachte in het achterhoofd keer ik nogmaals terug naar de literatuur van 
auteurs die ziekte van binnenuit kennen. Wat hebben zij te melden voorbij de herziening 
van het beheersbaarheidsideaal? Dorrestein verdwijnt hierbij enigszins naar de achter-
grond, omdat haar boek vooral over de eerste fasen van ziek-zijn gaat - wat dat betreft 
kijk ik uit naar een vervolg op Heden ik. 
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Springen over je eigen schaduw 
Volgens Spaink kan door de culturele leegte rond ziekte en handicap "de gedachte blijven 
bestaan dat ziekte en handicap abnormaal en tragisch zijn en dat ze per definitie leed en 
verdriet berokkenen, wat het voor de betrokkenen uiterst ingewikkeld maakt uit te zoeken 
welke beperkingen de handicap sec met zich meebrengt. Niet alleen ons lichaam, maar 
ook onze cultuur is ons lot, en soms is het niet meer uit te maken welke van beide nu meer 
invalideert".11

Wie de maakbaarheidscultuur in zijn negatieve aspecten met betrekking tot lichamen en 
gezondheid echt te lijf wil, moet vaststaande beelden durven loslaten, zo ontdekken de 
auteurs na verloop van tijd. Dit loslaten van beelden is moeilijk: ook kritische denkers 
kunnen niet zomaar over hun eigen schaduw heenspringen. Volgen zij het gangbare 
denken, dan kunnen zij niet anders dan tot een zeer negatieve waardering van hun eigen 
fysieke zijn en hun leven komen. Wanneer zij desondanks plezier beleven aan hun lichaam 
en merken dat hun leven niet louter uit ziek-zijn bestaat, moeten zij dat gangbare denken 
over hun - of het - lichaam herzien. Ze moeten zich ontworstelen aan de gezondheids-
cultuur waarin ze zelf gepokt en gemazeld zijn en die dagelijks gouden bergen van 
genezing belooft... 
De verschillende lagen in de teksten van Spaink en Rubinstein maken duidelijk dat hun 
inzet tweeledig is. Enerzijds eisen zij aandacht voor het lijdende lichaam en het tragische 
van het bestaan. Daarmee samenhangend wijzen zij op het belang van erkenning van de 
onbeheersbaarheid of onmaakbaarheid van het lichaam. Hun tweede inzet is echter dat 
daarom het leven nog niet ophoudt als je ziek wordt en die onmaakbaarheid aan den lijve 
ondervindt. Het is de blik van de buitenwereld die mensen reduceert tot hun 'gebrek' en 
dat 'gebrek' niet anders kan zien dan als lijden. Hun eigen ervaring is een andere: ziekte is 
niet per definitie allesoverheersend en een lichaam met een ziekte of handicap is veel meer 
en wordt veel meer gewaar dan alleen lijden en gebrek. 

Verstandshuwelijk
De auteurs ontwikkelen na verloop van tijd een andere kijk op de relatie tussen geest en 
lichaam. Spaink spreekt erover als ware het een verstandshuwelijk. Een ziek lichaam doet 
zich gelden, eist erkenning als zelfstandige grootheid. Maar wie ziek is, ervaart ook dat 
geest en lichaam niet samenvallen en dat in dit relatieve onderscheid een zekere vrijheid 
ligt: de geest is niet in staat het lichaam te domineren, maar het (zieke) lichaam schrijft de 
geest ook niet de wet voor. Het is een voortdurend sluiten van compromissen tussen die 
twee. 
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We zijn in een lichaam, we zijn lichaam - maar we zijn 'meer dan dat'. Er is een ik en er 
is een lichaam. Door dat te onderkennen ontstaat er ook ruimte om te zien dat lichaam 
en geest het vermogen hebben elkaar te 'transcenderen'. De wil of het verlangen iets 
te doen, verlegt fysieke grenzen en fysieke ervaring of inspanning kan de geest ruimer 
maken. Met name Spainks visie spreekt mij aan, aangezien deze recht doet aan de 
eigenheid en zelfstandigheid van het lichaam, zonder te vervallen in treurnis over de 
kwetsbaarheid van het menselijk lot. Het lichaam is ballast, onruststoker, begrensdheid, 
pijn, maar evengoed bron van genot, communicatiemiddel, of object van verfraaiing. Het 
lichaam moet serieus genomen worden, maar dan wel met een fikse korrel zout. 
Deze visie op het lichaam is veel complexer en ambivalenter dan de plaatjes van de 
maakbaarheidscultuur suggereren. Die ambivalente gevoelens ten aanzien van het lichaam 
kunnen niet weggepoetst worden en hoeven dat ook niet. Het is wel van belang te zien 
welke ambivalenties in welke tijd een rol spelen en welke maatschappelijke 
factoren daarin van belang zijn.

Autonomie
Vanuit de optiek van een ziekte of handicap komt nog een ander aspect naar voren waar 
het gaat om de kwestie van de (on)beheersbaarheid van lichaam en gezondheid. Juist in 
de acceptatie van de onmaakbaarheid van veel zaken komt ruimte om te ervaren waar het 
bestaan wel degelijk beïnvloedbaar of 'beheersbaar' is. Gezondheid zelf is niet te máken, 
maar je kunt als zieke wel zelf invloed hebben op de plaats die ziekte in het leven krijgt. 
Spaink en Rubinstein besteden beiden nadrukkelijk aandacht aan het moment waarop 
zij voor het eerst ervaren zeggenschap te hebben over wat zij wel en niet doen, waarop 
zij een nieuw soort onafhankelijkheid ervaren. Dit is het moment waarop zij denken: 
dan ziet iedereen maar dat ik niet best meer loop, maar ik zal dit of dat ondernemen. De 
(on)mogelijkheden die een ziekte of handicap met zich meebrengt, zijn geen objectieve 
gegevenheden. De wil om iets te doen, schept mogelijkheden die er eerst niet leken te 
zijn, terwijl de feitelijke functies van het lichaam door het verloop van de ziekte eerder 
minder zijn geworden. Het hoofd van de zieke zelf moet om - moet 'vrijkomen' aldus 
Spaink - en dat heeft tijd nodig. Bij Spaink en Rubinstein valt op dat het keerpunt hierin 
samenhangt met contact met (of het zien van) anderen met een handicap. 
Ziekte stelt leven in een scherper daglicht. Prioriteiten stellen wordt essentieel, zeggen 
Dorrestein en Rubinstein. Douchen betekent daarna niet de afwas kunnen doen; de post 
beantwoorden betekent dat de column vandaag niet af komt. Tijd en energie worden kost-
baarheden om zuinig op te zijn. De ervaring dat je het bestaan niet in de hand hebt, maakt 
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juist alert op kansen die er liggen om dat te doen wat je belangrijk vindt. Het kan de inten-
siteit van leven vergroten. Spaink, Dorrestein en Rubinstein geven alledrie aan dat de ziek-
te hen dwingt meer bij de dag te leven: nu kan het nog, dus stel niet uit wat belangrijk is 
en weet wat je doet als je je energie geeft aan zaken die je niet wilt doen. Spaink: "Ik heb 
minder met uitstel; voor het geruststellende 'later' geen emplooi. Mijn later is wankel."12

Het is een herziene vorm van beheersbaarheid die hier bovenkomt, of wellicht is het 
woord autonomie hier beter op zijn plaats. Spaink en Rubinstein geven aan hoe een 
bepaalde mate van acceptatie van de ziekte of handicap doorwerkt in de mogelijkheden 
die ze (her)ontdekken. Ze hebben (mede-)zeggenschap over de mate waarin ze hun leven 
laten bezetten door ziek zijn, door medische ingrepen, door therapieën. Het bewust 
kiezen voor bepaalde hulpmiddelen biedt vrijheid en mogelijkheden.1� Dit opbouwen van 
een andere vorm van zelfstandigheid dan ze vóór de ziekte gewoon waren, is een daad 
van autonomie. Het loslaten van maatschappelijk gangbare beelden rond ziekte en 
'afwijkende lichamen' en het leren varen van een eigen koers, waarbij compromissen 
tussen lichaam en geest een belangrijk gegeven zijn, is dat eveneens. Deze vorm van auto-
nomie is een kwestie van levenskunst. Het is een scherp stilstaan bij de factoren die maken 
dat je leven met ziekzijn wordt bezet en tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden om je 
bestaan zelf vorm te blijven geven.14

De dood als alternatief
Op het snijvlak van wat we wel en niet kunnen 'beheersen' speelt zich ook weer de vraag 
naar zin af. De ervaring het leven op essentiële fronten zelf te kunnen vormgeven of 
'beheersen' is blijkbaar toch noodzakelijk om aan het bestaan zin te ontlenen, al heeft men 
het maakbaarheidsideaal achter zich gelaten. 
Bij Spaink en Rubinstein is dit terug te vinden in hun denken over de dood. Wanneer het 
leven niet acceptabel meer is, is de dood als keuzemogelijkheid essentieel. Spaink schrijft: 
"Het is juist de wetenschap dat ik mijn ziekte nooit de overhand hoef te laten nemen en 
dat ik hoe dan ook de ultieme zeggenschap blijf houden over mijn lichaam, ook al sloopt 
de ziekte me en is mijn lichaam mijn lot, die maakt dat ik me desondanks vrij kan blijven 
voelen. (...) Met andere woorden: men kan juist daarom zo verliefd zijn op het lot, omdat 
het alternatief - geen leven, geen lichaam meer - voorhanden is, en soms verlokkelijk 
wenkt."15 

De vrijheid die deze uiteindelijke zeggenschap over het eigen leven schept, blijkt bij Spaink 
echter niet eenduidig. Als haar ogen en armen niet meer werken, wil ze niet meer en als ze 
niet meer wil, moet ze dood. Een crisis in het functioneren van haar armen doet de dood 
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ineens naast haar staan. De angst voor isolement, voor grote afhankelijkheid is bijna tast-
baar. "Het vangnet sluit zich. Ik val, ik val altijd, ik val onverwacht, en mijn val is zacht". 
Om te besluiten met: "Maar pas wanneer ik op de grond lig, hou ik op: zolang ik val is er 
nog beweging".16 De grens van wat niet meer acceptabel is om te kunnen leven, lijkt op 
te schuiven, zodra die dichterbij komt.
Ook Rubinstein beschrijft in het laatste hoofdstuk van Nee heb je de dood als alternatief, 
als keuze die ze zichzelf kan voorhouden. Maar ze zegt er achteraan: "Misschien, denk 
ik, is alles wel beter dan niets. Misschien komt er een moment dat alleen ademhalen al 
genoeg genot is om nog even te willen leven, leven".17 Uiteindelijk zegt zij: het leven 
heeft voor mij zin zolang ik er zin in heb. 

Auteur of co-auteur? 
De auteurs hebben gelijk als ze zeggen dat ziekte en handicap het leven in een scherper 
daglicht stellen. Eén ding vind ik jammer. De analyses van Dorrestein, Spaink en Rubinstein 
zijn zozeer gekoppeld aan het schrijven over hun ziekte dat bij een argeloze lezer de indruk 
kan ontstaan dat hun teksten uitsluitend het zieke of gehandicapte lichaam tot thema heb-
ben. Dat houdt het idee in stand dat het gezonde en het zieke lichaam twee verschillende 
werelden representeren met hun eigen strijd en vragen. Ik trek dat in twijfel. De ervarin-
gen die de auteurs beschrijven, zeker waar het gaat om een meer complexe visie op het 
lichaam en op een andere verhouding tussen geest en lichaam, 
zeggen iets over het lichamelijke zijn in het algemeen. De wijze waarop mensen hun 
lichaam ervaren, is per definitie ambivalent en complex, precies omdat mensen in allerlei 
situaties ervaren niet samen te vallen met hun lichaam. 

Een visie op het lichaam waarin die ambivalenties naast elkaar een plek krijgen, bevrijdt 
ons van de eenzijdige betekenis die onze cultuur toekent aan het lichaam. Hiermee 
worden gangbare beelden van zieke en gezonde lichamen - waar veel mensen zoveel last 
van hebben - afgebroken. Dan moet er opnieuw gezocht worden naar passende taal en 
beelden. Spaink, Dorrestein en Rubinstein geven hiervan prachtige voorbeelden en 
scheppen daarmee ruimte in het denken over lichamen.
De ontdekking dat een mens meer is dan dat wat haar aanvankelijk geheel leek te bepalen 
of wat de maatschappij als allesoverheersend ziet, gaat iedereen aan, niet alleen hen die 
iets mankeren. Hetzelfde geldt voor de uiterst gevoelige grenzen tussen acceptatie van 
wat we niet in de hand hebben én het woekeren met ons vermogen tot autonomie inzake 
de inrichting van ons bestaan. 
Een Franse parfumfabrikant liet zijn reclamefoto van een stralend jong model ooit 
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vergezeld gaan van de tekst "La vie est plus belle, quand on l'écrit soi-même". Spaink, 
Dorrestein en Rubinstein maken duidelijk dat dát niet waar is. We schrijven niet ons eigen 
bestaan. Sóms is dat uitermate akelig, soms levert dat onverwachte mogelijkheden op. 
Tegelijk is het voor iedereen zaak om te zien waar we co-auteur (kunnen) zijn in ons eigen 
leven.

juni 1998. 

Bewerking van artikel dat eerder verscheen onder de titel `Kwetsbare lijven, krachtige 
geesten', in: Lover, jrg. 25, nr. 1, febr. 1998.
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 6 Dorrestein, Heden ik, pag. 4�.
 7 Spaink, Vallende vrouw, pag. 81-82.
 8 Spaink, ‘Lichaam is lot - and so what?’, pag. 282.
 9 Dorrestein, Heden ik, pag. 114.
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 1�  De grote betekenis die goede en op de persoon afgestemde technische voorzieningen 

hierbij spelen, wordt maatschappelijk helaas schromelijk onderschat.
 14  Deze vorm van levenskunst wordt tevens mooi beschreven in: Marli Huijer, ‘Het leven 

als kunstwerk’, in: Filosofie Magazine 5 [1996] 10, pag. 16-19.
 15 Spaink, ‘Lichaam is lot - and so what?’, pag. 285-286.
 16  Spaink, Vallende vrouw, resp. pag. 169 en 177. Dat de val zacht is, heeft te maken 

met mensen om haar heen die haar opvangen.
 17 Rubinstein, Nee heb je, pag. 124.
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De menswaardigheid van een techno-bestaan
- over gehandicapten, cyborgs & politieke addertjes -

Een techno-bestaan
De digitale cijfers van mijn elektrische wekker geven in niet mis te verstaan rood aan dat 
het tijd is om op te staan. Via het intercom-apparaat naast mijn kussen vraag ik om 
assistentie bij het opstaan en met hetzelfde apparaat laat ik enkele minuten later de hulp 
binnen. Zij ontkoppelt de elektrische rolstoel van de oplader en helpt me met een handige 
voorziening van het bed in de rolstoel. We verplaatsen ons richting het toilet - op hoogte 
instelbaar - met handige leuningen en handgrepen. En terwijl ik de ladyshave nog wat 
overtollige "onvrouwelijkheid" van mijn benen laat shaven, schakelt de assistent de boiler 
in voor een hete douche. Eenmaal aangekleed zoef ik naar de keuken. De te zware ketel 
met theewater kan ik via het aanrecht zo op de keramische kookplaat schuiven en 
onderwijl ontdooit de magnetron mijn boterhammen. 
Na het ontbijt eerst wat brieven posten. De voordeur duw ik open en dicht met behulp 
van de kracht van mijn rolstoel. Ik zoef op volle snelheid de galerij af richting de lift. 
Beneden gekomen in de hal is één druk op de knop voldoende om de deur open te 
zwaaien - hij valt vanzelf weer achter me in het slot. Door mijn rolstoel in de hoogste 
stand te zetten, kan ik precies bij de brievenbus. Thuisgekomen is het de hoogste tijd om 
aan het werk te gaan. En terwijl de computer aan het opstarten is regel ik nog even wat 
via de lichtgewicht draadloze telefoon...

Technologie en menswaardigheid
Het kan niet aan de aandacht van de lezer ontsnapt zijn: met mijn lichaam is van alles aan 
de hand. Mijn spieren doen het niet goed. In mijn dagelijks functioneren speelt 
technologie op vele fronten een centrale rol. Mijn rolstoel is mijn benen, mijn mobiliteit, 
mijn kracht. Ik kan zitten dankzij een staaltje medisch-technisch vernuft waardoor twee 
roestvrijstalen stangen mijn wervelkolom in model houden. Ik leef met vele technische 
voorzieningen en apparaten die niet de naam voorziening dragen, maar wel die functie 
hebben. 
Nu is de angst voor technologie bij velen van ons (naar men zegt vooral bij vrouwen) diep 
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geworteld. Het monster van Frankenstein gluurt naar ons van achter de niet te begrijpen 
hightech wereld die ons leven lijkt te besturen. Erg natuurlijk doet ons bestaan niet meer 
aan, het mijne al helemaal niet, en wat niet-natuurlijk is, is bedreigend. Discussies over 
de leefbaarheid van een wereld vol technologie zijn niet van de lucht en veelal worden 
de begrippen technologie en natuur daarbij tegen elkaar uitgespeeld. Maar wie of wat is 
heden ten dage nog wel natuurlijk? En waarom vinden we dat zo nastrevenswaardig? 
De Amerikaanse wetenschapster Donna Haraway biedt met haar boek Cyborg Manifest 
een verfrissende kijk op deze kwestie. Vrouwen - evenals mannen, voeg ik daaraan toe 
- zijn allang veel 'kunstmatiger' dan ze veelal veronderstellen. Zonder technologie is ons 
huidige leven onvoorstelbaar, zegt ze vrolijk, we zijn vergroeid met technologie, zozeer 
zelfs dat ze ons cyborgs noemt. In het voorwoord van Haraways boek zegt Karin Spaink: 
cyborgs zijn cybernetische organismen, ofwel een kruising tussen mensen en computer-
gestuurde machines. In de meer dagelijkse betekenis zijn het doodgewoon mensen die met 
technologie zijn vergroeid en technologieën die met mensen zijn vergroeid.
Wij kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder elektriciteit, waterleiding, koelkast of 
computer. Wij scheren onze kin of benen, regelen onze vruchtbaarheid via pil of spiraal, 
bruinen onder de zonnebank en dragen contactlenzen die kleuren bij ons gepermanente 
haar. Onze 'natuurlijke onschuld', zegt Haraway, hebben wij allang verloren.
Een hele geruststelling voor mensen zoals ik die letterlijk leven bij de gratie van het 
bestaan van technologie. Veel mensen zijn bang dat de vergaande vertechnologisering 
leidt tot een steeds meer afhankelijk worden van machines en zo tot een wereld waarin 
voor menswaardigheid geen plaats meer is. In mijn bestaan geldt eerder het omgekeerde. 
De techniek biedt mij hulpmiddelen waardoor ik een onafhankelijk bestaan kan leiden. 
Apparaten vullen het gat van mijn gebrek aan spierkracht en energie. Dankzij rolstoel, 
deuropeners en intercomapparatuur kan ik zelfstandig leven. Maar evengoed dankzij 
elektrische blikopener, magnetron en mixer. Voor wie mobiliteit een probleem is en 
encyclopedieën te zwaar zijn om te tillen, bieden computer en Internet een wereld aan 
hanteerbare informatie. Techniek betekent voor mij de mogelijkheid van een actief, 
zelfstandig en menswaardig bestaan. Techniek betekent tevens privacy: apparaten 
bemoeien zich nergens mee.

De rolstoeler als cyborg
Als we Haraway volgen, kunnen we zien dat de grenzen tussen natuur en cultuur, tussen 
mens, dier en machine vervagen. Wanneer we erkennen dat iedereen vergroeid is met 
machines en wij die machines derhalve ook steeds mooier, kleiner en functioneler maken, 
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wordt de grens tussen technische snufjes en hulpmiddelen ook vager. Een piepkleine 
mobiele zaktelefoon is ideaal voor mensen met een handicap die doorgaans geen één tele-
fooncel inkunnen. Een handzaam apparaatje waarmee een rolstoeler automatisch alle deu-
ren in huis kan openen, wekt eerder nieuwsgierigheid op dan medelijden. Iemand met zeer 
geringe handfunctie kan met het kleine en smalle toetsenbord van een laptop nog lang uit 
de voeten. 
Het beeld van de cyborg lijkt voor mensen met aanzienlijke fysieke beperkingen heel 
herkenbaar. Is een rolstoeler (zeker een elektrische) niet hét voorbeeld van een schijnbaar 
onlosmakelijke verbinding van mens en machine? Het is immers deel van je fysieke 
verschijning, hoort bijna bij je lichaam. Tegelijkertijd is het 'los te koppelen', waardoor je 
verschijning weer heel anders is. Met de keuze voor een andere rolstoel (of deel daarvan) 
veranderen je fysieke mogelijkheden én je lichaamsbeleving mee.
Maar hier wordt het zaak om op te gaan passen en zaken niet mooier voor te stellen dan 
ze zijn. Het cyborg-karakter van het gehandicapte leven schijnt de auteur Maurice Nio al 
te inspireren tot de bejubeling van de versmelting van techniek en lichaam. In De orde der 
mutanten schrijft hij: "Wie zijn per slot van rekening het meest vertrouwd met de 
technologische wereld beheerst door elektronica en bionica? Precies! De invaliden, de 
cyborgs, de mutanten... Zij zijn immers bij voorbaat geïmpregneerd met apparaten, 
ziektes, chips en de verkeerde genen, geheel doortrokken van de noodzaak om op natuur-
lijke wijze met de techniek om te gaan. (...) Het voordeel is dat zij, in tegenstelling tot de 
'onbesmetten', niet de pretentie hebben onafhankelijk te zijn". Nog los van dat de associ-
atie met mutant mij niet een erg behaaglijk gevoel geeft, is dit soort denken ronduit per-
vers. Iemand die leeft via beademingsapparatuur en moet communiceren via een 
toetsenbordje is wel érg postmodern en zo cyborg als we ons maar kunnen voorstellen. 
Maar meneer Nio zelf leeft ongetwijfeld niet in een zo broos en onherstelbaar beschadigd 
lichaam. In een lezing over cyborgs zei Karin Spaink over dergelijke publicaties: "Zulke tek-
sten zijn wel zó onbescheiden, zo... zo... zo arrogant gezond. De onvergeeflijke fout erin is 
dat ze ziekte voor een politiek statement verslijten". Haraway doen we geen recht als we 
haar hiermee associëren.

Politieke keuzes 
Er is nog een reden om de zaken niet rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. De 
technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen met een handicap een veel 
actiever en onafhankelijker leven kunnen leiden. Echter: dit kost geld. En in welke zin geld 
besteed wordt om techniek in te zetten ten dienste van de mens is een zaak van 
politieke keuzes.
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De keuzes die nu gemaakt worden zijn tekenend. Een computerbedrijf levert dag en nacht 
reparatieservice en advies aan klanten, want tijd is geld en klanten ben je zo kwijt. Als mijn 
rolstoel stuk is, loop ik dikke kans hem een week kwijt te zijn omdat er slechts één maal 
per week transport plaatsvindt naar de hoofdwerkplaats. En van avond- of 
weekendservice lijkt men in rolstoelland nog zelden gehoord te hebben. De meest geavan-
ceerde en peperdure techniek wordt ingezet in de medische wereld ten behoeve van 
erfelijkheidsonderzoek, (prenatale) diagnostiek en behandeling. Voorkomen is beter dan 
genezen, immers. En genezen is beter dan je aandacht te richten op wat toch niet meer 
overgaat. Terwijl mensen met blijvende functiebeperkingen uitermate gebaat 
zouden zijn met leuke en gebruikersvriendelijke technische hulpmiddelen, blijken 
voorzieningen in de praktijk vaak schrikbarend primitief, herrieachtig, lelijk en weinig 'op 
maat gesneden'. Niet omdat andere voorzieningen niet gemaakt (kunnen) worden, maar 
omdat ze eenvoudigweg meer kosten. En vele gemeenten hebben een beperkt budget. 
Om over design-hulpmiddelen maar te zwijgen. 
In het dagblad Trouw van 21 augustus 1997 stond een klein zinnetje dat mij verontrustte, 
niet in de laatste plaats omdat het een zeer belangrijk gegeven is dat zo even en passant 
genoemd wordt. Ik citeer: "Uit onderzoek aan de Universiteit Utrecht blijkt dat het levens-
geluk van mensen met een dwarslaesie niet afhangt van de hoogte van de 
beschadiging en dus de ernst van de verlamming, maar vooral van de kwaliteit van de 
rolstoel. Hoe slechter de rolstoel, des te meer last van depressies." Ofwel: het is niet 
zozeer de mate van de handicap die bepalend is voor iemands levensgeluk, maar in 
hoeverre iemands mogelijkheden benut danwel belemmerd worden door het hulpmiddel.

De gemeente waar ik woon had vorig jaar vijf verschillende elektrische rolstoelen in haar 
pakket. Drie daarvan waren van dezelfde fabrikant, één was qua type daar zeer nauw aan 
verwant en slechts één was een wezenlijk ander type stoel. De WVG-medewerkers die ik 
trof waren absoluut niet op de hoogte van de technische verschillen tussen bijvoorbeeld 
een LMD en een Elro-revers, terwijl dit in het gebruik een verschil van dag en nacht is. In 
diezelfde gemeente had tot voor kort één rolstoel/hulpmiddelen-bedrijf het monopolie: 
zij hadden een contract met de gemeente voor alle WVG-klanten. Inmiddels is dit - onder 
druk van belangenorganisaties - uitgebreid naar drie bedrijven, om klanten enige keuze-
vrijheid te geven. Maar ook nu lijken de financiële tegemoetkoming aan de gemeente en 
onderhandelingscapaciteiten zwaarder te wegen dan assortiment, deskundigheid of 
serviceverlening van de bedrijven. (Pijnlijk detail is dat de grootste ziektekosten-
verzekeraar uit de regio eveneens met hetzelfde bedrijf een uitsluitend contract heeft voor 
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revalidatiehulpmiddelen!) Bovenstaande gedachten mogen duidelijk maken welke grote 
consequenties dit kan hebben voor de leefbaarheid van een bestaan met een handicap!

Haraway wijst ons erop hoe belangrijk het is juist op technologisch gebied te zien wie 
welke keuzes maakt. Wie bepalen in welke technologische beloften geld wordt 
geïnvesteerd, ten behoeve van wie en ten koste van wat of wie? Zij daagt vrouwen uit 
zich niet af te keren van technologie omdat ze er bang voor zijn, maar er juist 
verantwoordelijkheid voor te nemen, zodat machtsverhoudingen kunnen verschuiven. Met 
Haraway wil ik iedereen in "voorzieningen-Nederland" uitdagen om deze zaken eens goed 
te overdenken. Want als het waar is dat mensen met een handicap hun leven wezenlijk 
positiever ervaren wanneer zij goede technische middelen tot hun beschikking hebben, 
dan vraagt dit om politieke keuzes. Dan heeft het immers iets hypocriets om mondjesmaat 
te willen investeren in wat mensen met een handicap zèlf aangeven als wezenlijk en ver-
volgens als maatschappij ach en wee te roepen over hoe moeilijk het is om gehandicapt te 
zijn... 

�0 november 1997
Bewerking van artikel dat eerder verscheen onder dezelfde titel in: Vrouw & Woord, 
jrg. 17, nr. 4, juli 1996
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Martelaar of held...
- een kritische benadering van gangbare beelden rond 
'het afwijkende lichaam' - 

Ter inleiding
Voor wie gezond is en in de omgeving van gezonden leeft, zijn mensen met een handicap 
of een chronische ziekte vaak erg onzichtbaar. Van ziekte weten veel jonge mensen alleen 
dat ze vervelend zijn en weer overgaan. De schrijfster Renate Rubinstein, MS-patiënte, 
schreef: "de invalide als persoon die toevallig zit, voor het gemak zelfs in een rolstoel, 
iemand die, aldus zittend, praat over wiskunde of humor, die zie je op de buizen niet. (...) 
de invalide die interessant is om iets anders dan zijn treurig lot zie je in Nederlands 
openbare leven zelden of nooit. Toch kan iedereen, elk moment, door een tram of een 
virus geraakt worden, zonder daardoor noodzakelijkerwijze zijn verstand te verliezen of 
van karakter te veranderen".1

Waar mensen met een handicap zichtbaar worden, lijkt alles te draaien om de handicap en 
dan vooral om het treurige aspect daarvan, alsof er niets anders bestaat. Of 'de buizen' 
tonen het compleet tegenovergestelde beeld: jonge mensen met een handicap die alleen 
maar laten zien dat 'ze net zo gewoon zijn als ieder ander', maar bij wie ook alles om de 
handicap lijkt te draaien, al wordt deze ogenschijnlijk van tafel gepoetst. 
Zo lijken er als het ware twee soorten gehandicapten te bestaan: de martelaar, of het 
slachtoffer, en de held. De eerste is het levende bewijs dat een ernstige beperking of 
ziekte je leven bezet met kommer en kwel; de tweede juist het bewijs dat ondanks 
beperkingen een gehandicapte net zo gewoon is als ieder ander en met een beetje 
doorzettingsvermogen alles kan bereiken.
Je zou kunnen zeggen dat het feit dat ik hier vanmiddag deze inleiding houd, het bewijs 
is dat Rubinstein gelijk heeft: ik kom hier niet om over wiskunde of humor te praten; ik 
kom hier voor het thema 'handicap'. Echter: ik ga jullie niet vertellen over mijn lot, treurig, 
danwel vol goede moed... Ik ben hier om een kritisch beeld te schetsen van de waarde en 
betekenis van lichamelijkheid in onze samenleving en te vertellen over de positie van men-
sen met een handicap of chronische ziekte binnen die hedendaagse 'lichaamscultuur'. Bij 
de beelden held of martelaar voel ik mij dan ook niet thuis, later moge duidelijk 
worden waarom.
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De held en de martelaar zijn beelden die onze cultuur toekent aan mensen met een 
handicap. Die beelden hebben hun achtergrond in hoe in onze cultuur aangekeken wordt 
tegen lichamen. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop in onze cultuur betekenis 
wordt gegeven aan gezonde en zieke lichamen. Die cultuur wil ik met jullie onder de loep 
nemen.

De gezondheidscultuur
Het belang dat Nederlanders hechten aan een goede gezondheid is groot, getuigen 
diverse onderzoeken. In 1966 gaf �5% van de Nederlanders aan dat een goede 
gezondheid het belangrijkst is in hun leven, in 1991 was dat 60%!2 De gezondheidszorg 
groeide gestaag in Nederland, dat wil zeggen dat het bezoek aan huisartsen en 
specialisten enorm is toegenomen en de kosten van de gezondheidszorg verdriedubbelden 
tussen 1970 en 1984.� 
Naast de groei van de gezondheidszorg is er een minstens zo grote toename te 
constateren in het voeren van een persoonlijke gezondheidspolitiek in het dagelijks leven: 
gezonde voeding, niet roken, joggen, fitness, voedingssupplementen en vitamine-
preparaten, en veel aandacht voor het belang van een gezonde geest voor een gezond 
lichaam. We hoeven maar een willekeurig weekblad open te slaan of een avond tv te 
kijken en we worden doordrongen van het belang van "werken aan onze gezondheid". 
En gelukkig worden ook de middelen daartoe in de reclame en de tijdschriften ons rijkelijk 
aangeboden: men wekt de indruk dat zelfs tussen kauwgom of shampoo en gezondheid 
een relatie bestaat. 
Wie niet spontaan meedoet met de "gezondheidsrage" is haast een outcast. Doe je 
dingen die je eigen gezondheid, of die van een ander (mogelijkerwijs) schaden, dan is de 
publieke reactie zeer intolerant (denk aan rokers!). En dit wordt steeds sterker, zodat we 
kunnen zeggen dat onze cultuur in toenemende mate een gezondheidscultuur is waar-bin-
nen ongezonde handelingen in de taboesfeer raken. Werken aan je eigen gezondheid is 
een burgerplicht geworden.
Gezondheid als thema gaat hand in hand met spreken over de buitenkant van het lichaam. 
Het gezondheidsideaal en schoonheidsidealen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een mooi, aantrekkelijk lichaam ís in onze cultuur een slank, jong, vitaal en 
gezond ogend lichaam.
Het is het beeld van de mannequin: gebruind en energiek, slank, lange benen, smalle 
heupen, rimpel- en vetloos, en blakend van vitaliteit en gezondheid. Dit mannequin-
ideaal, spoelt via mode- en reclamefotografie, tv en tijdschriften over ons heen. De bladen 
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geven tips hoe dit bereikbaar is (door een steeds gedetailleerder en schier eindeloos 
werken aan het lichaam). 
Het individuele economische belang van een schoon voorkomen wordt ook steeds groter, 
aangezien het aantal beroepen waarvoor men een 'representatief uiterlijk' eist gestaag 
groeit. Wanneer schoonheids- en gezondheidsidealen zo samenvallen, is bovendien de 
stap nog maar klein om als werknemer te verdedigen dat iemand die er volgens de norm 
uitziet, ook wel gezonder zal zijn en dus minder kans heeft op ziektedagen.

Het lichaam als teken
De zorg voor het uiterlijk lijkt een controle van de inwendige huishouding te 
veronderstellen. Alsof we in onze cultuur geloven dat een lichaam dat er aan de buiten-
kant mooi, slank en gespierd uitziet, van binnen wel gezond móet zijn. Wie werkt aan het 
eigen uiterlijk kan dus geloven de eigen gezondheid in de hand te hebben.
Dit mooi en gezond willen zijn, is niet iets waar het individu zich alleen en vrijblijvend mee 
vermaakt of afbeult. Het is de cultuur die ons dit leert of oplegt om te doen. Doorlopend 
zendt de cultuur namelijk beelden en codes uit naar ons als we opgroeien over hoe we met 
ons lichaam dienen om te gaan en hoe het eruit zou moeten zien. Jonge mensen leren hun 
lichaam bij te schaven en om te vormen tot het voldoet aan het ideaalbeeld. Ons lichaam 
is niet alleen een biologisch gegeven, maar wordt tot een symbool voor hoe we in het 
leven en in de wereld staan. De filosoof Baudrillard schrijft over het lichaam als symbolisch 
instrumentarium. Het lichaam is een teken dat een zeer grote rol speelt bij de opbouw van 
de maatschappelijke status van het individu. Het koesteren en verzorgen van het lichaam 
is functioneel; het lichaam is als het ware 'kapitaal' waarin we moeten 
investeren en daarmee bouwen we prestige op. Echter, dit staat volledig in het teken van 
productie en consumptie: investeren in de opbouw van ons lichaam doen we namelijk 
vooral door zoveel mogelijk te consumeren (van medische preparaten tot cola light). 

De maakbaarheid van lichaam en gezondheid
Ik wil nu met jullie stilstaan bij de vraag: welke visie op het lichaam komt in deze 
gezondheidscultuur naar voren? Tot nu toe wordt duidelijk dat in onze cultuur de 
veronderstelling heerst dat het mogelijk is om met onze geest het lichaam zowel in- als 
uitwendig te beheersen. De geest (of de wil) staat daarmee boven het lichaam.
Het lichaam lijkt een lege huls die naar believen (dat wil zeggen naar de eisen van de 
cultuur) te vormen en te maken is. En dit is niet zozeer een kwestie van persoonlijke 
keuze, maar eerder een sociaal gebod. Het lichaam en de gezondheid daarvan lijken 
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'maakbaar'. Ons omgaan met het lichaam wordt gekenmerkt door (het streven naar) 
fysieke controle: de vormen van het vlees worden uit alle macht bedwongen waarbij, zoals 
gezegd, het uiterlijk en de gezondheid van het lichaam hand in hand gaan. We 
kunnen hierbij denken aan body-building en fitness, aan plastische chirurgie en ook aan 
de neiging ieder pijntje en griepje onmiddellijk te onderdrukken. Het lichaam wordt hierbij 
tot vijand gemaakt, een vijand die in de hand gehouden, gekneed en omgevormd moet 
worden. Er is geen aandacht voor dat het lichaam een eigen grootheid is, waarin zich 
onzichtbare en ongrijpbare processen afspelen. Wie faalt in het in de hand houden van het 
lichaam wordt dus een toonbeeld van gebrek aan zelfdiscipline en wilskracht. We 
lijken voorbij te leven aan de simpele waarheid zoals in het begin van mijn verhaal 
Rubinstein benoemde: iedereen kan op ieder moment getroffen worden door een tram of 
een virus. Hoe hard we ook fitnessen en biologisch-dynamisch eten: we kunnen ziek 
worden en zullen zeker ooit doodgaan. En daar willen we nu juist zo min mogelijk bij 
stilstaan...

De angst voor ziekte: ziekte als kwaad
Waarom is onze cultuur nu zo bang voor die niet te beheersen processen en impulsen? 
Waarom verlangen we zozeer naar de maakbaarheid en controleerbaarheid van het 
lichaam? Wat moet nu eigenlijk ten diepste bedwongen worden? 
In het willen beheersen van het lichaam, zowel inwendig als uiterlijk, en de behoefte het 
lichaam als maakbaar te zien, zit in feite de behoefte het leven zelf onder controle te 
houden. Achterliggende 'motivatie' ervoor is angst voor de onzekerheid en kwetsbaarheid 
van het lichaam en van het leven, de angst voor ziekte, lijden en dood. Wat ten diepste 
moet worden bedwongen is de weerbarstigheid van het kwetsbare lichaam, dat kan lijden 
en zal sterven. Juist met het wegvallen van religieuze kaders om bezig te zijn met vragen 
rond sterfelijkheid, lijden, kwetsbaarheid en onvolkomenheid, is het 'geloof in de 
maakbare gezondheid' enorm gestegen, met Libelle, Vinger aan de pols en de levens-
verzekeringsreclame als profeten. 
Gezondheid is wat geluk geeft, gezondheid doet zin ervaren. Ziekte wordt gezien als per 
definitie zinvernietigend of -verstorend. Wie ziek is (en onder ziek wordt dan voor het 
gemak ook iedereen gerekend die 'lichamelijk afwijkend is' zoals dikke mensen of mensen 
met een handicap), kan bijna niet gelukkig zijn, voor zij/hij weer beter is. Dan is goed te 
begrijpen dat alle middelen worden aangewend om ziekte te genezen, of nog beter, te 
voorkomen. 
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Wie ziek is/wordt, wordt ingezetene van het "rijk der zieken", de schaduwzijde van het 
leven. 
In een cultuur die gelooft in de maakbaarheid van het lichaam en de gezondheid is het 
niet verwonderlijk dat ziekte en daardoor de zieke steeds meer in de sfeer komen te liggen 
van misdaad en kwaad. Wie in de WAO terechtkomt, begaat als het ware een morele mis-
stap en wordt gestraft met inkomensverlies voor het verzwaren van de collectieve 
lasten. "Men betaalt in dit land als werknemer premies om zich tegen arbeids-
ongeschiktheid te verzekeren, doch wie krachtens de wet gerechtigd is tot het ontvangen 
van een uitkering, die heet tegenwoordig een parasiet, en is vermoedelijk ook nog een 
fraudeur", zegt de auteur Renate Dorrestein. En ze voegt er even later aan toe: "Het in 
een kwaad daglicht stellen van arbeidsongeschikten dient maar één doel: het drukken van 
onze gemeenschappelijke kosten".4 
Ziekte is een centrale metafoor geworden in onze maatschappij om het kwaad te 
benoemen. Gevoelens over het kwaad worden op ziekte geprojecteerd en in termen van 
ziek zijn uitgedrukt. Militaire terminologie blijkt gangbaar in de medische wereld: we 
spreken van een attack, van een agressieve ziekte, die te lijf moet worden gegaan, of een 
verraderlijke aandoening. Sontag geeft aan hoe voorlichtingsmateriaal over aids 
nauwelijks te onderscheiden is van een sciencefictionfilm, met invasies van kwade legers. 
Ziekte is een of zelfs de volksvijand, maar ook de zieke komt in een kwaad daglicht.5 Er 
wordt in onze cultuur zo hard gewerkt aan gezondheid en zoveel geld en energie besteed 
aan het bestrijden en voorkomen van ziekte, dat ziekte nog uitsluitend iets lijkt dat er is 
om op te heffen. Het probleem wil echter dat niet iedere ziekte of 'afwijking' is op te 
heffen. 

Opnieuw: het lichaam als teken
Cultuur-kritische auteurs zien nog een andere oorzaak voor de angst voor mensen die 
fysiek iets mankeren en voor het feit dat zij in een kwaad daglicht komen: wie ziek is, of 
wie gehandicapt is, vormt de levende herinnering aan de kwetsbaarheid van lijf en leven 
en juist daaraan wil men in de huidige gezondheidscultuur niet herinnerd worden. 
Zo goed als het gezonde lichaam wordt gezien als teken of symbool van bijvoorbeeld 
status, geluk, het goede, innerlijke harmonie of wilskracht, zo wordt ook het afwijkende 
lichaam met betekenissen bezet. Deze zijn echter negatief. Het zieke, gehandicapte of 
anderszins afwijkende lichaam is symbool van lijden, kwetsbaarheid, zinverlies, het is 
bewijs van innerlijke disharmonie en emotionele onvolkomenheid, van het kwaad. Het 
zijn met name mensen met een ziek of gehandicapt lichaam, die de druk ervaren van deze 
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betekenisgeving: zij voldoen niet aan de norm van een gezond, goed, zinvol lichaam en 
voelen de negatieve betekenissen ten aanzien van ziekte en het zieke lichaam op zich 
drukken. Wie gehandicapt is, is ziek, en wie ziek is, lijdt. En wie lijdt, kan niet gelukkig zijn, 
of hooguit tegen de verdrukking in. De in het begin genoemde cliché-beelden ten aanzien 
van mensen met een handicap, namelijk de held en de martelaar, passen helemaal in dit 
denken. De martelaar beantwoordt aan het beeld dat onze samenleving heeft van mensen 
die iets mankeren: het leven wordt ondergedompeld in kommer en kwel. Met deze mens 
willen we liever niet teveel geconfronteerd worden. De held bewijst dat ondanks alles de 
gehandicapte zoveel mogelijk moet voldoen aan het gestelde ideaal. 
De vraag is in hoeverre mensen die iets mankeren zich überhaupt herkennen in deze kijk 
op het zieke dan wel gezonde lichaam. Wie zichtbaar iets mankeert, heeft namelijk veel 
last van deze gangbare visies bij het opbouwen van een eigen, positieve, lichaams-
beleving. De martelaar en de held mogen voor de buitenwereld duidelijke etiketten zijn, 
maar voor mensen met een handicap zélf zijn het nauwelijks reële beelden. Wie chronisch 
iets mankeert moet namelijk juist het eigen leven vormgeven op een manier waarbij de 
handicap of ziekte een duidelijke plek heeft, maar ook vooral niet méér plek krijgt dan 
strikt noodzakelijk is. Er zijn immers wel belangrijkere en leukere zaken in het leven... In 
het laatste gedeelte van mijn verhaal wil ik dan ook stilstaan bij hoe mensen die iets 
mankeren zelf spreken over de betekenis van hun lichaam en van hun ziekte of handicap.

Het complexe lichaam
Mensen die fysiek iets mankeren, ervaren aan den lijve dat de heersende visie op het 
lichaam binnen onze gezondheidscultuur niet reëel is. Het geloof in de maakbaarheid van 
lijf en leven is een misplaatste illusie. Lichamen zijn ontzaglijk kwetsbaar, er kan zoveel 
mee misgaan. En zeker niet iedere kwaal is op te heffen. In het geval van een chronische 
aandoening is het essentieel de nimmer aflatende drang naar genezing los te laten. Anders 
kom je aan andere zaken in het leven niet meer toe. De auteur Karin Spaink - zij heeft MS 
- zegt het heel bondig: "Mijn ziekte is geen tussentijd... Mijn ziekte is mijn heden en mijn 
toekomst, maar niet mijn leven".6

In de heersende visie op 'het afwijkende lichaam' binnen de gezondheidscultuur moet de 
lichaamservaring van mensen die iets mankeren wel heel negatief zijn: hun lichaam is 
verbonden met lijden, kwetsbaarheid, niet voldoen aan de schoonheidsnormen. Lezen we 
echter teksten van auteurs met een handicap of ziekte, of ga ik mijn eigen lichaams-
beleving na, dan strookt deze visie niet met hun (of mijn) eigen ervaring. Deze blijkt 
namelijk veel complexer te zijn. Lijden en plezier hebben, last hebben van een onwillig 
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lijf en genieten van je lichaam, kwetsbaarheid voelen en denken dat je de hele wereld 
wel aankunt, je lelijk of juist prachtig voelen... dit zijn allemaal ervaringen die ieder van 
ons opdoet met of in het lichaam. Voor mensen die iets mankeren ligt dit in wezen niet 
anders. Het valt de buitenwereld alleen wat meer op wellicht. Vandaaruit is het belangrijk 
voor mensen met een handicap om die vaststaande beelden te doorbreken. De wereld 
duidelijk te maken dat niet iedereen die gezond is van lijf en leden ook gelukkig is en dat 
iemand die wat mankeert zich wel heel goed kan voelen in zijn of haar eigen lichaam. Juist 
vanuit die behoefte gezien te worden, niet als kermisattractie, maar als mensen die plezier 
beleven aan hun lichaam, werkten vele mensen met een handicap mee aan een fotoboek, 
uitgegeven in opdracht van de Gehandicaptenraad, met foto's van Gon Buurman en tekst 
van Karin Spaink, met de titel Aan hartstocht geen gebrek.7 
De gefotografeerde mensen wilden uitdrukkelijk hun lichaam tentoonstellen en het plezier 
dat zij (en hun partners) eraan beleven. Zo wordt duidelijk dat een lichaam met een ziekte 
niet uitsluitend een ziek lichaam is, maar een lichaam met nog steeds een heel scala aan 
gewaarwordingen, zowel positief als negatief.
De complexe ervaring die mensen in het algemeen hebben met hun lichaam wordt wel 
scherper duidelijk bij mensen die iets mankeren. Hebben wij een lichaam of zijn we een 
lichaam? Wie ziek is leert ervaren dat het allebei waar en onwaar is. Lichaam en geest 
hangen nauw samen, maar zijn wel degelijk onderscheiden. Er is een 'ik' en een lichaam. 
We vallen niet samen met ons lichaam en we kunnen dat lichaam ook nooit even aan 
de kant zetten. Dit onderscheid geeft een bepaalde vrijheid: wie iets mankeert weet hoe 
bevrijdend het is je niet volkomen te identificeren met je lichaam. Ik ben geen spier-
ziekte... ik heb die alleen maar... De wil om iets te doen schept mogelijkheden waar ze er 
niet leken te zijn. Daarnaast kunnen fysieke topervaringen de geest verruimen. Maar dit is 
altijd relatief, leren gehandicapte auteurs ons. De geest kan nooit het lichaam domineren, 
en ook andersom hoeft het lichaam ons niet het leven voor te schrijven (mensen met een 
handicap zullen zich bijvoorbeeld terdege bewust zijn van de betrekkelijkheid van 
"luisteren naar je lichaam"... lichamen kunnen wat afzwetsen!).

De ervaring van zin
De samenhang van lichaam, gezondheid en zingeving komt zo in een heel ander licht te 
staan. Ziekte en handicap kunnen de zin van het leven onder druk zetten, maar dat is niet 
altijd het geval. Wie blijvend iets mankeert moet wel afstand nemen van de gedachte dat 
gezondheid het leven zin geeft, wil hij of zij nog gewoon verder kunnen leven. 
Zieke auteurs hameren erop te erkennen dat ziekte zinloos is. Zij doen dit onder meer in 
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verzet tegen het verpsychologiseren van ziekte, bijvoorbeeld in de New Agebeweging, 
waarin juist aan ziekte zin wordt toegekend omdat het duidelijk zou maken waar je 
emotionele tekorten liggen. Voor wie na jaren uitvoerig zelfonderzoek nog steeds niet 
opknapt, is dit een weinig heilzame visie! Ziekte en handicap... ze zijn zinloos. Ze kunnen 
iedereen overkomen, ongewenst en onverdiend. Maar dat zegt vervolgens niets over de 
zin van het leven waarin zich die ziekte of handicap voordoet. Juist angst voor de 
onbeheersbaarheid, kwetsbaarheid en het verval van het lichaam kan ons doen afraken 
van de ervaring van levend zijn en de ervaring van zin in het leven. Rubinstein maakte de 
directe verbinding tussen zin-ervaring in het leven en zin hebben in het leven door te 
zeggen: "het leven heeft voor mij zin zolang ik er zin in heb".8 Ik moet hierbij denken aan 
de woorden van de mytholoog Joseph Campbell. Hij zegt dat we in het leven niet zozeer 
op zoek zijn naar zin of betekenis, maar dat we veeleer op zoek zijn naar een 
ervaring van levend zijn, "zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weer-
klank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen en werkelijkheid, zodat we werkelijk de 
verrukking ervaren van levend zijn."9 De betekenis van je bestaan is dát je bestaat. Wie 
de ervaring heeft écht te leven, heeft zin in en ervaart zin aan het leven. Uiteindelijk doet 
het er voor die ervaring van levend zijn erg weinig toe hoe ons lichaam er precies uitziet, 
of welke onderdelen het wel of niet 'goed doen'. In de woorden van een 20-jarig meisje 
met spierdystrofie: "Ik weet dat het er gewoon niet toe doet of je gezond bent of niet bij 
het ervaren van geluk in je leven; ik ben ervan overtuigd dat iemand zittend op een stoel 
gelukkig kan zijn", en "het gaat er niet om hoeveel ruimte je hebt, maar wat je met die 
ruimte doet". 
Dit neemt niet weg dat de onbeheersbaarheid van ons lot een dreigende kant houdt. En 
misschien is het wel zo dat juist wie weet heeft van de toevalligheid, de kwetsbaarheid en 
onbeheersbaarheid van het leven, in staat is om het leven te vieren.

Een niemandsland
Mensen met een handicap ervaren hoe het vaak de cultuur is die hen invalideert. De 
eenzijdige negatieve beeldvorming maakt van hen helden of martelaren. Diegene die zich 
los wil maken van die beeldvorming, omdat deze hem of haar belemmert bij het 
opbouwen van een eigen zelfbeeld, staat voor de moeilijke taak los te laten wat je met de 
paplepel via de cultuur krijgt ingegoten. Een moeilijke opgave; je kunt immers niet over je 
eigen schaduw heen springen. De held en de martelaar zijn duidelijke rollen die 
waardering opleveren. Wie ze achter zich laat, staat in een soort niemandsland. Er zijn niet 
zomaar beelden of rollen voorhanden nu blijkt dat de oude rollen die gehandicapten wer-
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den toegekend niet meer wenselijk zijn. Er is niet zomaar taal voorhanden om 
woorden te geven aan je eigen levens- en lichaamservaring, als zoveel oude taal uit cli-
chés blijkt te bestaan. Mensen met een ziekte of handicap zijn geen symbool van lijden, 
van kwetsbaarheid, van tragiek of van dapperheid en moed. Ze zijn 'gewoon' mensen, 
die net als ieder ander staan voor de opgave vanuit hun fysieke realiteit het bestaan vorm 
te geven. Die opgave is soms plezierig en soms uitermate zwaar. Een handicap of ziekte 
speelt daarin natuurlijk een grote rol. Maar daarbij houdt het bestaan niet op!10

Dit niemandsland is lastig. Maar het biedt ook ruimte. Ruimte om op een nieuwe manier 
na te denken over lichamelijkheid, over de relatie tussen geest en lichaam, over de 
betekenis van ziekte en gezondheid. Waar clichés op de helling gaan ontstaat 
verwarring... maar precies die verwarring kon ook wel eens een frisse wind zijn.

Inleiding gehouden op de studiedag, georganiseerd door de Werkgroep Horst & Handicap, 
Hogeschool De Horst - 2� april 1996 
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Noten:

 1 Renate Rubinstein, Nee heb je. Meulenhof: Amsterdam, 1985, pag. 6�.
 2  Cijfers ontleend aan Sociaal Cultureel Planbureau, in: Commissie ‘Strategische her-

oriëntatie Gezondheidszorg’, Prof. dr. A. van der Zwan e.a., Gezondheidszorg in tel, 
Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht, 199�. Na gezondheid zijn de waarden die men 
als belangrijkste ziet: een goed huwelijk en een leuk gezin. Dit geldt voor 14% van de 
bevolking. Gezondheid steekt daar dus heel ver bovenuit.

 �  Bron: Jan Rolies (red.), De gezonde burger. Gezondheid als norm. Nijmegen: SUN, 1988, 
pag. 1�.

 4 Renate Dorrestein, Heden ik. Amsterdam: Contact, 199�, pag. 142 en 14�.
 5  Zie hiervoor: Susan Sontag, Ziekte als metafoor. Aids en zijn metaforen. Baarn: Anthos, 

199�.
 6  Karin Spaink, Vallende vrouw. Autobiografie van een lichaam. Amsterdam: Van 

Gennep, 199�.
 7  Gon Buurman en Karin Spaink, Aan hartstocht geen gebrek. Handicap, erotiek en 

lichaamsbeleving. Amsterdam: De Brink, 1991.
 8 Renate Rubinstein, Nee heb je, pag. 124.
 9  Joseph Campbell, Bill Moyers, Mythen en bewustzijn. De kracht van mythologische ver-

beelding. Houten: De Haan, 1990.
 10  Bij het vormgeven van het bestaan - waarbij de ziekte of handicap niet méér plaats 

krijgt dan noodzakelijk is - kan het ontmoeten van anderen die iets mankeren 
   belangrijk zijn, vooral wanneer dezen de gangbare beeldvorming rond handicap en 

ziekte doorbreken.
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MWD-pilot ‘Dienstverlening aan studenten 
met een handicap’

Aanleiding en uitgangspunten

Vooraf
Op 20 augustus 1997 werd in een overleg tussen College van Bestuur (CvB), het 
management en Jacqueline Kool (beleidsmedewerker Horst & Handicap) besloten tot een 
pilot "Dienstverlening aan studenten met een handicap" bij de opleiding Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening (MWD).
 
 Onder "studenten met een handicap" wordt in deze pilot verstaan: 
  studenten met een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis die een 

aantoonbare relatie heeft met de studieproductiviteit (waaronder ook chronische 
ziekten), waardoor bijvoorbeeld het afsluitend examen niet binnen de gestelde 
tijd met goed gevolg kan worden afgerond (definitie van de Wet op het Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek).

 
Doel van deze pilot is te komen tot heldere en concrete beleidslijnen en de praktische 
invulling daarvan, teneinde de knelpunten op te lossen voor studenten met een handicap. 

Er is gekozen voor MWD, omdat zich daar relatief de meeste studenten met een handicap 
bevinden: van de �0 mensen die op de lijst van Horst & Handicap staan, studeerden er in 
96-97 een kleine 20 bij MWD. Opzet is dat na een proefperiode en evaluatie daarvan, de 
in de pilot ontworpen structuur wordt overgebracht naar de andere opleidingen. 

De problemen waar studenten met een handicap tegen op lopen, zijn verankerd in 
verschillende opleidingsmomenten en beleidsonderdelen, met name de instroom, de door-
stroom en de uitstroom van studenten.. 
Aangegeven wordt op deze drie onderdelen welke structuur gecreëerd dient te worden en 
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wie daar de aangewezen personen voor zijn. Tevens wordt aangegeven welke voor-
waarden gelden voor het kunnen uitvoeren van de taken. 

Gehandicaptenbeleid op De Horst
De Horst wil zich duidelijker profileren als een hogeschool die goed toegankelijk is voor 
mensen met een handicap. De eerste aandacht gaat daarbij uit naar de groep studenten. 
Daarnaast is beleid nodig ten aanzien van medewerkers en bezoekers.
Al sinds 1990 besteedt De Horst aandacht aan de positie van studenten met een 
handicap. De bereidwilligheid is dus aanwezig. Punt is echter dat het zeer hardnekkig blijkt 
om uit de situatie te komen van één functionaris die verantwoordelijk is voor en alles naar 
zich toegespeeld krijgt dat te maken heeft met gehandicaptenzaken. Ook wel aan te dui-
den als het probleem van de "excuus-Truus".
Doel van gehandicaptenbeleid op De Horst en van de pilot is een structuur en een situatie 
te creëren waarin dit beleid wordt gedragen door de organisatie, waardoor mensen met 
een handicap uiteindelijk uit de uitzonderingspositie komen waarin zij nu nog steeds 
zitten. Daarmee kan tevens doorbroken worden dat individuele studenten onderhands van 
alles moeten regelen met goodwill van individuele medewerkers en formeel nauwelijks 
weten waar ze aan toe zijn. Eventuele voorzieningen en begeleiding dienen zoveel 
mogelijk ingebed te zijn in de gewone structuren. Waar nodig dient specifieke 
deskundigheid aanwezig te zijn c.q. te worden opgebouwd. 

Principe van evenredige vertegenwoordiging 
Waar het doelgroepenbeleid betreft dient uitgegaan te worden van het principe van 
evenredige vertegenwoordiging. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had in 1990 ± 5% van de Nederlan-
ders tussen de 20 en �4 jaar een ernstige tot zeer ernstige beperking. 15% van de 
Nederlanders heeft een minder ernstige tot lichte beperking. Ter vergelijking: De Horst 
heeft 1540 studenten (1997-1998). Daarvan zijn er �0 geregistreerd met een lichamelijke 
handicap/ziekte. Vermoedelijk bevinden zich nog een aantal mensen met een min of meer 
onzichtbare handicap op De Horst die zich niet als zodanig gemeld hebben. Komen we ten 
hoogste op zo'n 50 studenten in totaal. Gaan we uit van evenredige vertegen-
woordiging (15-20%) dan zou De Horst tussen de tussen de 225 en �00 studenten met 
een lichte tot ernstige handicap in huis hebben... 
Het Sociaal Cultureel Planbureau toonde in 198� en 1991 aan dat het opleidingsniveau 
van mensen met een handicap achterloopt ten opzichte van de rest van de bevolking. Hoe 
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ernstiger de belemmering, hoe lager het opleidingsniveau (nb. terwijl de belemmering 
niets zegt over intellectuele vermogens). Tussen 198� en 1991 steeg het opleidingsniveau 
van de bevolking, maar die stijging is geringer naarmate zich meer of ernstiger beperkin-
gen voordoen. Zonder gericht beleid zullen mensen met een handicap dus verder achterop 
raken. 

In de praktijk van het HBO-onderwijs blijken:
A  verhoudingsgewijs weinig mensen met een handicap het HBO-onderwijs te bereiken 

Precieze cijfers zijn nog niet voorhanden. De Stichting Handicap & Studie is bezig 
met het in kaart brengen van gegevens. Het Centrum voor Beroeps- en Opleidings-
vraagstukken van het NIZW begint in december 1997 met een bedrijfstakverkenning 
waarin de aantallen en de positie van studenten met een handicap binnen het HSAO 
wordt onderzocht, met name richting stage- en arbeidsmarkt. De Horst is een van de 
initiatiefnemers van dit onderzoek.

 
B  studenten met een handicap allerlei struikelblokken te ervaren tijdens de opleiding of 

bij het betreden van de arbeidsmarkt na de opleiding. Op De Horst getuigen hiervan 
onder meer de kritiekpunten verwoord op de studiedag van Horst & Handicap d.d. 2� 
april 1997 en de protestbrief van MWD-2a/b n.a.v. stageproblemen van een blinde 
studente. In bredere zin getuigen hiervan de uitkomsten van de enquête die Horst & 
Handicap in 1996 hield en de ervaringen die werden opgedaan in het voeren van een 
specifiek gehandicaptenbeleid in het studiejaar 96-97.

Uiteindelijk doel van gehandicaptenbeleid op De Horst is derhalve:
A  dat meer mensen met een handicap de weg vinden naar het onderwijs op De Horst
B   dat mensen met een handicap de voorwaarden krijgen aangereikt waaronder zij 
  kunnen studeren, waarbij zij zoveel mogelijk uit hun uitzonderingspositie worden 

gehaald.

Als voorwaarde voor het succesvol kunnen doorlopen van de opleiding op De Horst 
worden onderkend:
A   voldoende materiële voorwaarden: toegankelijkheid van het gebouw, aanwezige 
  voorzieningen, heldere tentamen- en examenregeling, intake-formulieren, student-

volgsysteem, voorlichtingsmateriaal, etc.
B voldoende onderwijskundige voorzieningen: didactiek, deskundigheid personeel, etc.
C dit zowel op de school als op de stage- of leerplaatsen.
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De keuze voor een geïntegreerde aanpak
In een eerder stadium van nadenken over de inhoud van de pilot werd geopteerd voor een 
aparte functionaris op de afdeling die de zaken van gehandicapte studenten zou behar-
tigen. In de uiteindelijke versie is daarvan afgestapt en wordt een geïntegreerde aanpak 
voorgesteld. Dat wil zeggen dat medewerkers vanuit hun functieomschrijving ook studen-
ten met een handicap die ondersteuning of informatie moeten bieden die zij nodig hebben 
om hun studie met succes te kunnen doorlopen.

De keuze voor een specifieke aandachtsfunctionaris is voor de hand liggend en zal ook op 
korte termijn resultaten opleveren. Het draagt echter ook een groot risico in zich, dat in de 
vorige paragraaf al aangegeven werd waar het De Horst betreft. Voor je het weet schuift 
iedereen alles dat riekt naar gehandicaptenzaken af op de functionaris en ontstaat er nooit 
een situatie waarin de hogeschool als geheel raakt ingespeeld op mensen met een handi-
cap en echt rekening leert houden met verschillen tussen studenten. Zo blijven 
resultaten op den duur uit.
Met de opzet van deze pilot kiest De Horst ervoor om een specifiek en uitgewerkt 
gehandicaptenbeleid te (gaan) voeren, zonder die taak grotendeels bij één functionaris te 
leggen. Ook deze keuze bergt echter een aantal risico's die we serieus onder de aandacht 
moeten brengen en houden, gedurende de loop van de pilot. We komen hierop later 
terug. 

Het gehandicaptenbeleid zoals De Horst wil gaan voeren, zal gedragen moeten worden 
door de hogeschool als geheel. Derhalve moet de expertise en kennis die nodig is voor 
de dienstverlening aan studenten met een handicap bij de diverse medewerkers worden 
opgebouwd en uitgebouwd, waar het hun taakgebied betreft. Dit betekent dat 
medewerkers de tijd krijgen voor de opbouw van de nodige kennis, dat zij uren hebben 
voor de uitvoering en dat hen de nodige informatie wordt aangereikt om een en ander te 
kunnen doen. Dit alles vraagt dus een financiële input, in de beginfase, maar ook op de 
lange duur.
Het vraagt tevens openheid en inzet van medewerkers om zich in deze zaken te gaan 
verdiepen. 
Het grote voordeel van deze aanpak (en tevens de uitdaging ervan) is dat zo een leer-
omgeving gecreëerd wordt waarin het onderwijs in staat is zich aan te passen aan 
verschillen tussen mensen.
Het LOS-HBO verwoordt het als volgt in het thema-nummer over dienstverlening aan 
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studenten met een handicap: "Wil je maatschappelijke strevingen, zoals die naar 
integratie, emancipatie e.d. waarmaken, dan moeten kennis, attitude en vaardigheden 
systematischer worden ontwikkeld en zo overdraagbaar mogelijk worden gemaakt." (pag. 
20) Voorts betoogt men dat studenten met een handicap meer geholpen zijn met 
structurele oplossingen. "Dat betekent meestal 'morrelen aan het systeem'. Dat betekent 
oppassen voor de verleiding om de individuele tragedie van een handicap te verzachten 
zonder daarnaast een systeemverandering te bevorderen". (pag. 20) Het betekent - voeg 
ik daaraan toe - mensen met een handicap met hun mogelijkheden en belemmeringen 
serieus nemen. (Zie: LOS-HBO Info-Bulletin, Themanummer "Dienstverlening aan 
studenten met een handicap", september 1997.)
Voordelen van De Horst bij een dergelijke aanpak zijn haar kleinschaligheid en de al 
aanwezige interesse voor het 'managen van diversiteit'.

Algemeen beleid
Goed gehandicaptenbeleid vraagt dus om een kritisch bezien en waar nodig veranderen 
van het systeem. Gehandicaptenbeleid raakt namelijk op allerlei punten aan het totale 
beleid van de instelling c.q. loopt vast op algemeen beleid of het ontbreken daarvan. Waar 
algemeen beleid niet helder is of niet eenduidig lopen gehandicapte studenten daar het 
meest tegenaan. 
In het algemeen dient helder te zijn wat verantwoordelijkheden zijn van student en 
opleiding. Dan kun je aansluiten met gehandicaptenbeleid: wat heeft déze student aan 
voorwaarden nodig om te kunnen studeren en wat moet de student zelf te bieden 
hebben. 

Enkele voorbeelden:
• eenduidigheid van beleid voor alle afdelingen
•   visie op wat "onderwijs-op-maat" is, voor welke student ook (dus ook de student met 

een handicap)
•  intake- en aanname-beleid
•  vragen rond student-volgsysteem
•  helderheid over kwaliteitscriteria van de student in verschillende studiefasen en eindter-

men
•  verantwoordelijkheden van student en opleiding waar het bijv. het vinden van een 

stage betreft
• consequenties van onderwijsinnovaties en precieze plannen voor reorganisatie
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•  verantwoordelijkheden van/eisen aan docenten m.b.t. het afleveren van materiaal aan 
het bedrijfsbureau en planning van ruimten e.d.

• planning van ruimten en lesmateriaal en samenstelling van groepen
 
Daarop aansluitend moet heel duidelijk benoemd worden wat de taken en 
verantwoordelijkheden/taken zijn van:
• mentor
• opleidingscoördinatoren
• decanen
• stagevoorbereiders, stagecoördinatoren, stagebureau
• secretariaten.
Hiermee wordt duidelijk wat van deze mensen wordt verwacht, ook t.a.v. gehandicapte 
studenten.
Bij mijn weten ontbreken duidelijke functie- of taakomschrijvingen met bijbehorende 
verantwoordelijkheden van diverse begeleidingsfuncties, met uitzondering van het 
decanaat. Dit werkt "afschuifmechanismen" en verwarring naar studenten toe in de hand.
Formele verantwoordelijkheden en rechten van de student moeten duidelijk zijn, zodat de 
student de mogelijkheid heeft indien nodig een klacht in te dienen.

Taken van de beleidsmedewerker Horst & Handicap
Waar het de pilot betreft zal de functie van de beleidsmedewerker liggen in het bieden 
van de nodige informatie en ondersteuning aan de afdeling om de pilot uit te kunnen voe-
ren. Met de betrokken medewerkers zal worden meegedacht om precieze knelpunten in 
kaart te brengen en deze op te lossen. Zij zal mee-inventariseren welke kennis en 
vaardigheden men binnen verschillende functies nodig acht om de nieuwe taken uit te 
voeren en de weg hiertoe te wijzen. Begonnen zal worden bij de toelatingscoördinator, die 
de intakegesprekken voor haar rekening moet gaan nemen.
Concreet betekent dit dat de beleidsmedewerker in de periode februari tot september 
1998 ± een dagdeel in de week beschikbaar is voor MWD voor verdere vormgeving van 
de pilot. Daarna zal opnieuw bekeken worden welke tijdsinvestering nodig is. 
De beleidsmedewerker heeft verder vooral de functie om te bewaken dat de plannen in 
het afgesproken tijdspad worden uitgevoerd en de voortgang mee te evalueren. Aan de 
hand van de uitkomsten van de pilot zullen vanaf eind 1998 concrete plannen worden 
gemaakt om een en ander uit te breiden naar de andere opleidingen. Dit zal een taak zijn 
van beleidsmedewerker, management en CvB.
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Los van de pilot zal de beleidsmedewerker verder (korte en lange termijn) beleid uitzetten 
ten aanzien van studenten op de diverse opleidingen alsook ten aanzien van medewerkers 
en bezoekers. Tevens zullen aanzetten tot implementatie worden gegeven.

De risico's
Uitgaande van een meer geïntegreerd gehandicaptenbeleid op MWD is het belangrijk 
risico's van tevoren helder te hebben en die tijdens de duur van de pilot goed in de gaten 
te houden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beleidsmedewerker, MWD, 
management en CvB.

•  Grootste risico van genoemde aanpak is dat de plannen na korte tijd verwateren, zowel 
qua uren, qua financiën als qua aandacht en affiniteit. Wanneer medewerkers expertise 
moeten opbouwen, moeten zij daar dus van de organisatie uren voor beschikbaar krij-
gen. Hetzelfde geldt voor de extra taken die zij dienen te gaan 

 verrichten. Wanneer dit niet bewaakt wordt, zijn we over een jaar weer terug bij af.

•  Een ander risico geldt de continuïteit. Studenten met een handicap moeten weten bij 
wie ze terecht kunnen en niet iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen. Wat zij 
afspreken met de toelatingscoördinator of decaan moet ook op de geëigende plaatsen 
terechtkomen. Iemand moet voor hen aanspreekpunt zijn op de afdeling als zaken niet 
goed lopen. De toelatingscoördinator (die de intakegesprekken voert en dus weet van 
de gemaakte afspraken) of de decaan lijken hiervoor de aangewezen personen.

•  De pilot gaat ervan uit dat medewerkers op verschillende plekken in de organisatie de 
nodige expertise opbouwen. Dit loopt spaak op het moment dat mensen steeds van 
functie wisselen. De opgebouwde kennis en ervaring moet dus goed overdraagbaar 
zijn. Daarnaast moet de belangrijkste expertise komen te liggen bij functies die 

 bestendig zijn. Vandaar de grote rol voor decaan en toelatingscoördinator.

Al deze zaken draaien in feite om hetzelfde: hoe bewaken we dat de pilot niet blijft 
steken in mooie intenties, maar daadwerkelijk leidt tot een opleiding die gewoon goed 
functioneert voor studenten met een handicap? Een meer geïntegreerde aanpak vraagt 
creativiteit en inzet van MWD om de continuïteit te waarborgen.
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Procedure en tijdspad
De proefperiode bij MWD geldt het kalenderjaar 1998. Vanaf september '98 kan een en 
ander worden geëvalueerd en uitgewerkt naar de andere opleidingen. 
Ieder kwartaal zal een voortgangsgesprek plaatsvinden tussen MWD-coördinatoren, 
decanaat en beleidsmedewerker; ieder halfjaar met CvB en management.

Financiering
Gezien het feit dat de MWD-pilot een proef is ten behoeve van de gehele hogeschool lijkt 
het redelijk dat de kosten die de pilot met zich meebrengt voor een deel door MWD 
worden gedragen en voor een deel door de andere opleidingen. 
De belangrijkste te begroten post zal zitten in de uren die verschillende functionarissen 
binnen MWD nodig hebben voor kennisopbouw en het uitvoeren van taken die ze 
voorheen niet deden. Het meest zichtbaar zal dit in de eerste fase zijn bij de toelatingsco-
ordinator en het decanaat. 
Om een goede indicatie te krijgen van de benodigde uren zal tijdens de duur van de pilot 
door iedereen het aantal geïnvesteerde uren moeten worden bijgehouden. 
Dit geldt ook voor de coördinator van het stagebureau. Rekening gehouden moet wor-
den met een mogelijk hogere instroom van studenten met een handicap op den duur als 
gevolg van wervingsactiviteiten.
Daarnaast zullen door de beleidsmedewerker zo'n � uur per week geïnvesteerd worden. 
Tot 1-8-98 kan dit worden gefinancierd uit het project Horst & Handicap. 
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Uitwerking van de MWD-pilot 
"Dienstverlening aan studenten met een handicap" 

A > Instroom

1 Werving en voorlichting
Werving en voorlichting betreffen De Horst als geheel en kunnen niet voor MWD apart 
worden bekeken. Teneinde de instroom van gehandicapte studenten te vergroten, zal 
een actief wervingsprogramma opgezet moeten worden. In juni 1997 is overleg gevoerd 
met Annemiek Huijink, hoofd communicatie, over de mogelijkheden van gerichte werving 
van studenten op plaatsen waar zich veel mensen met een handicap bevinden. Tevens is 
gesproken over het expliciet aandacht besteden aan mensen met een handicap of 
(chronische) ziekte bij voorlichting. Afgesproken is een en ander fasegewijs aan te pakken. 
Reden hiervoor is dat op De Horst zaken voor studenten met een handicap nog niet 
dusdanig goed lopen, dat een zeer actieve werving verantwoord is. In oktober 97 werden 
de besprekingen met Annemiek hervat en werd in overleg met een student uit de werk-
groep een plan gemaakt voor het studiejaar 97-98. In het kader van gerichte werving 
wordt een actief netwerk opgebouwd (onder meer met trajectbegeleiders, gehandicapten-
organisaties, revalidatie). Tevens zal gepoogd worden ervaringen te benutten die hiermee 
zijn opgedaan binnen het MBO.
Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van aanpassingen en voor-
zieningen in het gebouw.

Er moet een handzame folder komen over studeren op De Horst met een handicap (of 
ziekte). De folder zal algemene informatie bevatten over de mogelijkheden op De Horst en 
zal tevens enkele tips bevatten van het decanaat materiële zaken. In de folder dient dui-
delijk aangegeven te zijn in welke gevallen het in het belang van de student zelf is vooraf 
contact te zoeken met de hogeschool. 
De folder wordt gemaakt door Jacqueline Kool en Fred Piek i.s.m. Annemiek Huijink. 
Basis voor deze folder kan de huidige folder "Informatie voor studenten over Horst & 
Handicap" zijn.
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2 Aanmelding
Het initiatief voor het eerste contact tussen hogeschool en (aankomend) student waar het 
gaat om begeleiding of voorzieningen in verband met een handicap ligt bij voorkeur bij de 
student. Niet iedere student met een handicap zal immers extra voorzieningen nodig 
hebben.
De student (in spe) moet dan echter wel op de hoogte zijn van voorzieningen en 
begeleidingsmogelijkheden op De Horst.
In het huidige systeem wordt op het aanmeldingsformulier gevraagd naar een eventuele 
ziekte of handicap en naar noodzakelijke voorzieningen die daarbij komen kijken.
Dit geeft echter erg summiere informatie. Bovendien kunnen mensen het als een 
aantasting van hun privacy zien of bedreigend vinden om dit op een algemeen 
aanmeldingsformulier in te vullen. 
Voorstel is dan ook dit te veranderen en aankomende studenten bij het aanmeldings-
formulier de onder 1. genoemde folder mee te sturen, zodat men op de hoogte is van de 
mogelijkheden. Aan de folder wordt een strookje gehecht waarmee mensen kunnen 
aangegeven dat zij nadere informatie willen of contact willen met de daartoe aangewezen 
functionaris bij MWD of de decaan. 
Jacqueline Kool en Fred Piek werken deze folder met strook uit.
Mensen die hier gebruik van maken, moeten een intake-gesprek aangeboden krijgen. 
De eerste keer dat dergelijke informatie wordt verstuurd, moet deze tevens aan huidige 
studenten gestuurd worden, omdat onder hen mensen kunnen zijn die niet op de hoogte 
zijn van de mogelijkheden. 

3 Intake
Om de opleiding voor studenten met een handicap zo goed mogelijk te laten verlopen, is 
het van belang aan het begin van de opleiding stil te staan bij de betekenis van de 
handicap voor de studie en mogelijkheden, knelpunten en oplossingen in kaart te 
brengen. Studenten met een handicap die hebben aangegeven voorafgaand aan de 
opleiding overleg te willen, moeten daarom een intakegesprek aangeboden krijgen. In dit 
gesprek dient aan de orde te komen wat de student nodig heeft om te kunnen 
functioneren, als student en als beroepsbeoefenaar.
In de intake komt aan de orde: 

Hogeschool De Horst

41



• personalia en mogelijkheden en belemmeringen van de student
•  individueel noodzakelijke voorzieningen en hulpmiddelen worden geïnventariseerd en 

afgestemd op het leertraject
•  afspraken over eventuele ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen bij GAK of 

gemeente
• informatie wordt gegeven over de mogelijkheden die de school biedt
• bespreken van de beroepskeuze en het inschatten van de reële mogelijkheden
• afspraken worden vastgelegd.

Met een dergelijk gesprek bereik je dat zowel opleiding als student niet voor 
onaangename verrassingen komt te staan, waardoor zaken spaak lopen. Men weet wat 
wel en niet te verwachten valt. Vanuit de opleiding zal ook eerlijke informatie gegeven 
moeten worden bijv. over arbeidsperspectieven. Bij een deel van het gesprek kan, indien 
gewenst, een ouderejaars student aanwezig zijn met een vergelijkbare handicap, voor tips 
e.d. 
Het is van groot belang dat deze gesprekken door een vaste functionaris worden gevoerd. 
De functionaris dient namelijk deskundigheid op te bouwen over verschillende handicaps 
(iemand met dyslexie vraagt immers geheel andere ondersteuning dan iemand met een 
visuele handicap) en over de betekenis van verschillende handicaps met betrekking tot stu-
die, stage en werk. 
Bij veel hogescholen ligt deze taak bij de studentendecaan (materiële zaken) en ook voor 
De Horst is dit de meest voor de hand liggende optie. Wanneer de decaan de intakege-
sprekken doet heeft dit een aantal voordelen:

•  De functie van decaan is bestendig en in handen van één persoon, waardoor expertise 
kan worden opgebouwd, die bij uitbreiding van de pilot naar de hele hogeschool 

 automatisch kan worden uitgebreid. 
•  Indien nodig kunnen studieverlenging of voorzieningen vanuit de intake direct worden 

geregeld.
•  Wanneer studenten later in de studie de decaan nodig hebben i.v.m. hun handicap of 

zaken niet goed lopen, is de drempel naar de decaan laag.

NB. Het intake-gesprek met de decaan heeft uitsluitend de functie handicap-gerelateerde 
vragen op tafel te krijgen en daaromtrent afspraken vast te leggen. Algemene of 
onderwijsinhoudelijke vragen van de student horen gewoon thuis bij de toelatings-
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coördinatoren. Indien gewenst kan de decaan de betreffende toelatingscoördinator ook bij 
het intakegesprek uitnodigen.

De decaan moet in dit gesprek een open houding ten opzichte van mensen met een 
handicap hebben. De (aankomend) student moet serieus genomen worden met zijn/haar 
wensen en ideeën en diens eigen deskundigheid worden benut. De decaan moet uitgaan 
van het principe dat er vaak veel meer mogelijk is dan aanvankelijk kan lijken, maar tevens 
eerlijk durven zijn over te verwachten of te vrezen struikelblokken. (Een dergelijk gesprek 
kan er eventueel ook toe leiden dat men in overleg ervoor kiest niet hier een opleiding te 
gaan doen.)
In het intake-gesprek kan tevens besproken worden welke behoefte er is aan vervolg-
begeleiding en kunnen de nodige afspraken of doorverwijzingen hiervoor geregeld 
worden. Voor studenten die regelmatig iemand nodig hebben om hand- en spandiensten 
te verlenen, kan gedacht worden aan een 'buddy-systeem', waarbij ouderejaars studenten 
worden ingeschakeld.

B > Doorstroom

1 Studiebegeleiding en praktische zaken
Studenten met een handicap, die vanwege hun handicap bepaalde voorzieningen of 
specifieke voorwaarden nodig hebben om op de hogeschool te kunnen functioneren, 
hebben op dit moment nergens een vast aanspreekpunt op de opleiding. Daardoor 
moeten zij zelf teveel achter zaken aanzitten die de verantwoordelijkheid van de school 
zijn en loopt het spaak bij lessen en tentamens. 
Tijdens de intake worden afspraken gemaakt met de student welke voorzieningen op 
welke momenten nodig zijn. De toelatingscoördinator of de decaan (NB. er moet duidelijk 
worden geregeld wie die verantwoordelijkheid heeft) heeft de taak e.e.a. door te spelen 
naar de aangewezen personen in de hogeschool. 
Bij studenten die op het niveau van voorzieningen specifieke dingen nodig hebben door 
de opleiding heen, is het aan te bevelen een paar maal per jaar een gesprek te hebben om 
na te gaan of zaken goed lopen en of medewerkers gemaakte afspraken nakomen. Indien 
nodig worden verdere afspraken vastgelegd. Daarnaast kan de student deze functionaris 
altijd benaderen als dat nodig is. Wanneer zaken niet goed lopen (bijv. docenten niet op 
tijd materiaal aanleveren om in braille omgezet te kunnen worden of de laptop is er niet 
op tijd bij tentamens) is hij/zij degene die collega's hierop aanspreekt.
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De opleiding dient goed de verschillende taakgebieden af te bakenen. Studenten met een 
handicap dienen evenals iedere andere student problemen of vragen aan te geven aan de 
daartoe aangestelde personen. In principe bespreekt de student dus met de mentor 
vragen als: moet ik mijn groepsgenoten vertellen over mijn ziekte en zo ja hoe? Of gaat 
naar de decaan met vragen over studieverlenging. Wanneer op dit niveau de student niet 
het gewenste gehoor vindt of wanneer de betrokken medewerker behoefte heeft aan 
informatie of ondersteuning (bijvoorbeeld t.a.v. een bepaalde handicap) kan de decaan 
worden benaderd. Door deze rol en zijn aanwezigheid bij de intake krijgt de decaan een 
centrale plaats als aanspreekpunt voor de student met een handicap.

Waar het hogeschool-brede zaken betreft of zaken die haar specifieke deskundigheid 
betreffen, kan de beleidsmedewerker Horst & Handicap benaderd worden. Bijvoorbeeld: 
docenten ideeën aan de hand doen voor het lesgeven aan studenten met een auditieve of 
visuele handicap.
Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden onder docenten waar zij behoefte aan 
hebben als het gaat om informatie rond handicaps en studie. In samenwerking met de 
beleidsmedewerker Horst & Handicap zullen in de komende maanden in ieder geval korte 
handleidingen worden opgesteld met instructies voor docenten, onder meer over hoe zij 
materiaal aan dienen te leveren bij het bedrijfsbureau en met tips aangaande les-
methoden.

Een bruikbaar hulpmiddel bij de begeleiding kan een "student-volgsysteem" zijn, waarin 
(te verwachten) knelpunten en oplossingen worden geïnventariseerd en geëvalueerd. (Zie 
voor voorbeelden hiervan: Na u. Toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor mensen 
met een handicap, Beks/Pasteuning, Hogeschool van Utrecht, 1997, pag. 69-7�.) 
Daarnaast wordt in samenwerking met het decanaat en de werkgroep Horst & Handicap 
nagedacht over een systeem waarmee studenten met een ziekte of handicap door mid-
del van een bepaalde kaart bij tentamens of lessen ter plaatste bepaalde rechten hebben. 
Bijvoorbeeld: de student heeft een kaart voor de surveillant, waarop aangegeven staat dat 
hij/zij tijdens tentamens af en toe iets moet eten of waarmee hij/zij aan het secretariaat 
kan aangeven dat verlenging voor die specifieke tentamens nodig is en dat ter plaatse een 
laptop aanwezig dient te zijn. Hiermee behoudt de student een zekere eigen 
verantwoordelijkheid. Bovendien overbrugt het een aantal praktische problemen: de 
student is immers de enige die weet wanneer hij/zij welke vakken en tentamens bijwoont.

Springen over je eigen schaduw

44  



2 Stage

2.1 Stagevoorbereiding en -ondersteuning
Met het oog op de stageproblematiek is de onder B.1. genoemde begeleidingssituatie een 
groot voordeel: al in een zeer vroeg stadium kunnen knelpunten voorzien worden en de 
nodige actie worden ondernomen. De functionaris die de intake-gesprekken doet, kent de 
student en diens capaciteiten goed, waardoor een stuk voorbereiding op het stage-zoeken 
geboden kan worden.

In het tweedejaars lesprogramma van MWD is een vast onderdeel stagevoorbereiding 
opgenomen. In de praktijk blijkt dat studenten met een handicap hierbij niet altijd 
voldoende ondersteuning krijgen waar het gaat om vragen die hun handicap betreffen. 
Bij het zoeken van een stage speelt een handicap echter doorgaans een grote rol.
Informatie uit de onder B.1. genoemde gesprekken die relevant kan zijn voor de docent 
stagevoorbereiding dient te worden doorgespeeld. Hetzelfde geldt voor de coördinator 
van het stagebureau.
In de lessen stagevoorbereiding moet vervolgens meer worden ingespeeld op de 
specifieke vragen en situatie van de student, in casu de student met een handicap. 
Gekeken moet worden in hoeverre de handicap beperkingen oplevert bij bepaalde stage-
plaatsen of wellicht bepaalde werkvelden uitsluit, hoe bij het solliciteren de handicap ter 
sprake gebracht moet worden, etc.
Indien gewenst, kan de beleidsmedewerker Horst & Handicap de nodige informatie 
bieden aan de docent stagevoorbereiding om deze vragen goed op te kunnen pakken.
Er moet een duidelijke taakafbakening zijn tussen de docent, de stagecoördinator en de 
coördinator van het stagebureau.

2.2 Centraal stagebureau
Waar het gaat om stagemogelijkheden voor studenten met een handicap moet het sta-
gebureau een zeer centrale plaats gaan innemen. Huidige knelpunten kunnen dan uit de 
wereld geholpen worden.
Vooropstaat dat de coördinator van het stagebureau, zeker in het eerste jaar, ± � uur per 
week tijd zal moeten besteden aan serviceverlening aan studenten met een handicap. Wil 
het stagebureau namelijk functioneren voor deze groep studenten, dan dient onder ogen 
gezien te worden dat studenten die extra bemiddeling behoeven geen sluitpost mogen 
zijn, maar juist als eersten begeleid worden richting stageplaats (dit geldt overigens niet 
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alleen voor studenten met een handicap).
Het stagebureau zal de volgende faciliteiten moeten kunnen bieden aan studenten met 
een handicap: 

•  er moet een bruikbaar adressenbestand worden aangelegd van "handicap-vriendelijke" 
stageplaatsen (zowel in als buiten het circuit van gehandicapten- en patiënten-

  organisaties) en daarmee moet goed contact onderhouden worden (onder meer om 
ervaringen te inventariseren)

•  het bureau moet toegerust zijn met een aantal essentiële voorzieningen, zodat 
 studenten met een handicap zelfstandig kunnen zoeken
•  de medewerker van het stagebureau moet indien nodig hulp bieden bij het zoeken in 

de aanwezige informatie
•  het bieden van hulp bij de presentatie van studenten bij sollicitaties voor stages (onder 

meer stilstaan bij: hoe reageer je op vragen met betrekking tot je handicap?) Wellicht 
kunnen interne studiedagen van de werkgroep Horst & Handicap hierbij een functie 
vervullen.

Een nadere uitwerking van bovenstaande ideeën is beschreven in het project 
"Stagemogelijkheden voor studenten met een handicap". Vanuit dit project zullen richt-
lijnen worden opgesteld voor het stagebureau en de nodige informatie worden verstrekt. 
Tevens zal een start gemaakt worden met de aanleg van een bruikbaar adressenbestand 
van stageplaatsen. Het project is in sept. 97 van start gegaan en wordt uitgevoerd door 
twee studenten uit de werkgroep Horst & Handicap en de beleidsmedewerker.
De stagecoördinator en Horst & Handicap dienen nauwlettend in de gaten te houden of 
studenten die in het studiejaar 98-99 stage gaan lopen niet tussen wal en schip vallen. 
Ook in deze vervult de beleidsmedewerker Horst & Handicap een adviesfunctie en kan 
haar netwerk bruikbaar zijn.

C > Uitstroom

Voorbereiding op de arbeidsmarkt
MWD kent een cursus in het verplichte lesprogramma waarin studenten worden voor-
bereid op de arbeidsmarkt. Evenals bij de stagevoorbereiding zal in deze lessen afgestemd 
moeten worden op de vragen en uitgangssituatie van de individuele student. Dan kunnen 
en moeten ook vragen opgepakt worden die samenhangen met de handicap. De 
ervaringen van mensen met een handicap bij het betreden van de arbeidsmarkt zijn vaak 
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erg somber. Men heeft zeker een gedegen voorbereiding nodig en tevens goede adviezen 
over keuzemogelijkheden.

De beleidsmedewerker Horst & Handicap zal met de betreffende docent overleg plegen in 
hoeverre specifieke vragen van studenten met een handicap in te passen zijn in het 
reguliere aanbod. Eventuele vragen van de docent om informatie e.d. kunnen dan in kaart 
gebracht worden. Wanneer blijkt dat in het reguliere aanbod deze vragen niet kunnen 
worden opgepakt, moet in een overgangsperiode de expertise van buiten gehaald 
worden. Te denken valt dan aan een cursus in samenwerking met de Stichting Handicap 
en Studie, die speciaal gericht is op studenten met een handicap. In dat geval zou aan te 
bevelen zijn om een dergelijke cursus samen met andere hogescholen in de regio te 
organiseren, teneinde een en ander rendabel te houden. Een dergelijke cursus zou dan 
sowieso georganiseerd moeten worden voor alle opleidingen van De Horst. Studenten die 
in het voorgaande studiejaar zijn afgestudeerd kunnen hiervoor tevens uitgenodigd worden.

Tot slot: op den duur dient duidelijk te worden welke arbeidsmogelijkheden er liggen voor 
mensen met een handicap in de verschillende werkvelden waarvoor De Horst nu opleidt. 
Mensen kiezen veelal voor MWD, maar het is niet duidelijk of dit strategisch gezien de 
beste keuze is. Die informatie moet vervolgens teruggekoppeld worden naar de intake-
procedure, zodat mensen met een handicap die zich melden goed geïnformeerd kunnen 
worden. Al in de inleiding werd een onderzoek van het NIZW genoemd. De Horst is nauw 
bij dit onderzoek betrokken en denkt mee over vervolgmogelijkheden, zoals overleg-
structuren tussen opleidingen en werkveld, waar het mensen met een handicap betreft. 
Daarnaast zal vanuit de werkgroep onderzocht worden waar afgestudeerden terecht zijn 
gekomen na hun opleiding aan De Horst. Ook dit kan de nodige inzichten verschaffen.
Tevens zouden onderzoeksgegevens verzameld moeten worden, als die er zijn over dit 
onderwerp. De Horst onderhoudt tevens nauwe contacten met Handicap & Studie waar 
men op verschillende wijzen bezig is gegevens te verzamelen.

Jacqueline Kool
januari 1998

Bij het verschijnen van dit Horstcahier - januari 1999 - loopt de MWD-pilot volop; 
projectleider is Tonia Star. 
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Over de auteur

Jacqueline Kool studeerde Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie Nijenburg te 
Culemborg en Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Zij is 
freelance theologe en werkzaam als beleidsmedewerkster gehandicaptenbeleid op 
Hogeschool De Horst. Zij is rolstoelgebruikster.

Colofon

tekst  Jacqueline Kool
advies  Annemiek Huijink
redacteur Maarten van der Linde
ontwerp  Eric van Arendonk
opmaak  Erna Brand
drukwerk Drukkerij SWZ Zeist
oplage  100
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Horstcahiers

Reeds verschenen:

1  Naar een gedeelde werkelijkheid. `Werken vanuit verschillen'. Verslag conferentie 
CMV. M.m.v. Chan Choenni, Alex Leenders, Albert van Wingerden en Leila Jaffar. 

 68 blz. Prijs: ƒ 11,-

2   Het verband tussen godsdienst en welzijnswerk. `God sta me bij'. Verslag conferen-
tie Theologie & Maatschappij. M.m.v. Elisabeth Posthumus Meyjes, Maarten van der 
Linde, Harm Dane en Sylvia Seker-Ullu. �6 blz. Prijs: ƒ 6,-

�   Wat is Sociaal Pedagogische Hulpverlening? Kennismaking en eerste orintatie inzake 
SPH. Auteur: Piet Winkelaar, 2e druk, geheel herzien, oktober 1997. �2 blz. Prijs ƒ 5,- 

4   Profiel van CMV. Opleidingsprofiel en eindtermen van de opleiding Culturele en Maat-
schappelijke Vorming op De Horst. Een product van de kernstaf CMV, 

 Hogeschool De Horst. Auteur: Leida Schuringa, februari 1997. 20 blz. Prijs ƒ �,50

5   Meerwaarde uit verschil. Interculturalisatie op De Horst: concretisering van de 
uitgangspunten. Auteur: Francien Wieringa, februari 1997. 24 blz. Prijs ƒ 4,50

6  Hoezo illegaal? Als de wereld van iedereen is, kan niemand illegaal zijn. Conferentie 
in het kader van de 52ste Dies Natalis van Hogeschool De Horst. M.m.v. Joke den 
Dulk, Rian Ederveen, Merijn Goeman, Hamid, Eric Krebbers, Leida Schuringa en Gabbi 
Wierenga, januari 1998. 40 blz. Prijs: ƒ 6,50

7  Op weg naar inburgering. Werkconferentie in Utrecht. M.m.v. Mulugeta Asmellash, 
Larbi Edriouch, Homayoun Mehrani, Jacqueline van Poeteren en Leida Schuringa, 
februari 1998. 24 blz. Prijs ƒ 4,50 

8  Confrontatie met cultuurverschillen. De multiculturele samenleving als stimulans tot 
creativiteit. Auteur: Han Schoorl, juni 1998. �6 blz. Prijs: ƒ 6,-.
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9  Springen over je eigen schaduw. Opstellen over autonomie, gezondheid en ziekte. 
Auteur: Jacqueline Kool, januari 1999. ca. 50 blz. 

Binnenkort verschijnt:

10 Fie sogh. Tot ziens in de wijk! Conferentie over sociale inburgering.
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Horstcahiers

Horstcahiers zijn bedoeld om discussie en meningsvorming over een bepaald onderwerp te 
stimuleren. Op Hogeschool De Horst verschijnen regelmatig teksten - bij studiedagen en 
conferenties, cursussen en onderwijsontwikkeling - die een groter publiek verdienen dan 
alleen de studentengroep, de cursusdeelnemers, het docententeam, de conferentiegan-
gers. 

Het lezerspubliek van de Horstcahiers bestaat uit studenten en medewerkers van 
Hogeschool De Horst, maar telt ook geïnteresseerden uit het middelbaar en hoger 
onderwijs, het brede werkveld, maatschappelijke organisaties, werkgevers en stage-
instellingen, oud-studenten van De Horst en oud-medewerkers.  

Horstcahiers verschijnen in een kleine oplage en zijn verkrijgbaar voor een lage prijs.

Hogeschool De Horst
Horstlaan 2 
Postbus 121
�970 AC Driebergen 
tel. 0�4� - 5�6 5�6
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