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Inleiding 

 

Proficiat!  Jullie bewijzen vandaag dat Participate niet alleen een online-gebeuren is maar ook ‘live’ inzet 

op participatie van mensen : via informatie uitwisseling, workshops krijgen jullie vandaag hopelijk de 

kans om bij te leren, ervaringen te delen, mensen te leren kennen en dus echt én op z’n Belgisch in 

praktijk te brengen waar “participate” voor staat : mensen laten participeren en op die manier mensen 

verbinden met elkaar.  

 

Mensen verbinden is iets waar LUS vzw, de organisatie waar ik werk, - het vroegere PLAN vzw - de 

voorbije 10 jaar ook heel sterk mee bezig is geweest. 

Onze uitgangspunten zijn 3 ledig : 

- Elk mens is een uniek wezen en heeft recht om tot volle ontplooiing te komen.  Denken in 

termen van soorten, categorieën of groepen staat haaks op dit principe. 

- Het leven van mensen is beperkt en breekbaar, ieder van ons leeft met een flinke hoeveelheid 

tegenslagen, maar ondanks die fragiliteit geloven we dat elke mens een onschatbare 

weerbaarheid en vindingrijkheid bezit. 

- Verbondenheid met andere mensen biedt de beste garantie om met die breekbaarheid om te 

gaan, om zelf je leven in handen te nemen en het zelf vorm te geven.  

 

mailto:geertrui@lusvzw.be
http://www.lusvzw.be/
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Vanuit die uitgangspunten zijn we binnen LUS vzw actief op 3 vlakken: 
 

Onze belangrijkste opdracht is het opzetten van netwerkgroepen rond mensen in situaties waar het 

leven op de proef gesteld wordt door ziekte, ouderdom, tegenslag, beperkingen, armoede, enz. 

Daarnaast bouwt LUS vzw aan een beweging van betrokken burgers die willen bijdragen aan een 

fatsoenlijke samenleving waar we zorg dragen voor elkaar door vrijwilligersbeweging, … 

Tenslotte stelt LUS vzw haar opgebouwde expertise rond netwerkontwikkeling graag ter beschikking aan 

de professionelen binnen de brede welzijnssector.  Dit zowel op niveau van het individueel handelen van 

de professionele begeleider als op team- en organisatieniveau.  In dit kader zijn we ook betrokken als 

mentor van de diensten ondersteuningsplan.  Deze nieuwe diensten, opgericht door het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap, bieden mensen met het vermoeden van een handicap en 

hun direct betrokkenen de kans om op hun eigen tempo een proces te gaan van vraagverduidelijking 

met als doel zicht te krijgen op wat iemands wensen en noden zijn en dit dan te vertalen in een plan-op-

maat. (zie infostand). 

 

De reden waarom we vanuit LUS zo sterk bezig zijn met netwerkontwikkeling en het verbinden van 

mensen sluit zeer sterk aan bij de reden waarom ik hier sta vandaag : 

omringd zijn door een netwerk van familie en vrienden is namelijk een zeer cruciale factor in de kwaliteit 

van bestaan van ieder van ons. 

Ik ben de organisatoren dan ook dankbaar dat ik hierover iets mag komen vertellen en ik ga dat ook zo 

helder mogelijk proberen doen 

 
Ik heb mijn verhaal vandaag opgebouwd in 3 blokken : 

- We vertrekken van de definitie van kwaliteit van bestaan, zodat we weten waar we het vandaag 

over hebben 

- Daarna ga ik die definitie wat meer toelichten 

- Om tenslotte in het laatste stuk van mijn verhaal in het gaan op een vreemde vaststelling die ik 

gedaan heb met betrekking tot het thema kwaliteit van bestaan in ons land. 
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1. Definitie kwaliteit van bestaan 

 

Kwaliteit van bestaan, of kwaliteit van leven zoals men het vroeger noemde, is niets nieuws : 

Artistoteles was reeds bezig met dit onderwerp. Nadenken over de betekenis van een goed leven is dus 

iets van alle tijden. 

 

In de loop der eeuwen verschenen er dan ook verschillende definities en interpretaties van het begrip -

waarbij soms het accent sterk lag op het sociale aspect, dan weer op het economische, dan op het 

medische of filosofische-  waardoor het steeds moeilijker werd om één samenvattende definitie te 

geven. 

 

Opvallend was dat het in eerste instantie algemeen werd gehouden - pas in de jaren ’80 werd de link 

gelegd tussen kwaliteit van bestaan en minderheidsgroepen zoals mensen met een beperking. 

Eén van de pioniers in het onderzoek naar kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking was en 

is prof. Robert Schalock 

 

Schalock is een Amerikaanse wetenschapper, die ondertussen al in pensioen is, maar tot voor kort 

werkzaam was aan de universiteiten van Nebraska en Kansas en zelfs enkele jaren als gastprofessor 

verbonden was aan de universiteit van Gent. 

Zijn uitgangspunt is dat iedereen, ook mensen met een beperking, recht hebben op een goede kwaliteit 

van bestaan.  In tegenstelling tot al zijn voorgangers ging professor Schalock niet langer op zoek naar 

‘dé’ definitie van kwaliteit bestaan, maar naar factoren, domeinen en indicatoren die een kwaliteitsvol 

bestaan bepalen. 

Hiervoor deden hij en zijn collega’s uitgebreid onderzoek in 10 landen, verspreid over 3 continenten met 

de vraag : wat maakt dat jouw leven goed is. 

En op die manier kwam Schalock aan 8 kerndomeinen, die dezelfde zijn voor alle mensen, hoewel ze 

tussen culturen kunnen variëren in belang of relatieve waarden :  

- Persoonlijke ontwikkeling  

- Zelfbepaling (= niet alles zelf beslissen en doen maar wel kunnen aangeven hoe het voor jou 

werkt) 

- Interpersoonlijke relaties 

- Sociale inclusie 

- Rechten 

- Emotioneel welbevinden 

- Fysiek welbevinden 

- Materieel welbevinden 



LUS VZW 

T + 32 (0)497 43 59 23  INFO@LUSVZW.BE  WWW.LUSVZW.BE  KBC BE82 7370 1766 6268  BIC KREDBEBB 

De laatste jaren vormden deze kerndomeinen de basis voor onderzoek naar kwaliteit van bestaan voor 

mensen met een beperking.  Dr Jos Van loon van de stichting Arduin en dr Claudia Claes van HOGent 

hebben op basis van deze kerndomeinen een schaal ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van 

bestaan van personen met een handicap : de POS : de persoonlijke ondersteuningsuitkomsten schaal. 

 
Samenvattend is het denk ik goed om vandaag te onthouden dat het begrip Kwaliteit van bestaan 

vandaag de dag meestal omschreven wordt aan de hand van de 8 kerndomeinen van Schalock. 

  

 
 
 

2. Van de definitie naar de praktijk  

 

Die 8 kerndomeinen zijn een stap in de goede richting geweest om te definiëren waarover het nu 

precies gaat als je over kwaliteit van bestaan praat, maar ik kan me voorstellen dat velen van jullie nog 

altijd denken :  

 

wat is dat nu precies, en meer bepaald : wat betekent het voor mij? 

 

Kwaliteit van leven gaat over datgene wat er voor zorgt dat een mens een goed leven kan hebben. Dit 

kan gaan over kleine zaken zoals een leuke hobby hebben, maar evenzeer over het hebben van een 

netwerk rond je, zelf keuzes kunnen maken, kunnen werken, een dak boven je hoofd hebben, goeie 

gezondheidszorg … 

 
Mochten jullie nu vragen : maar vul dat eens in voor jezelf, dan merk ik dat ik daar toch even moet over 

nadenken. En als ik een beetje langer nadenk, merk ik ook dat de invulling ervan ook verandert met de 

tijd, met de situatie waar ik me in bevind, … 

Een voorbeeld : 

 

Toen mijn man en ik ons eerste kind verwachtten, kozen we voor een leven op ‘den buiten’ : een 

huis met een grote tuin in een veilige buurt waar onze kinderen zouden kunnen ravotten en op 

ontdekking gaan. 

Dit beeld van wat voor ons een goed leven was, vormde een serieuze drijfveer om een zeer oud, 

klein huis te kopen, dat jarenlang op te knappen en om te vormen tot ons droomhuis …  We 

kregen 3 zonen die inderdaad op ontdekkingstocht gingen : eerst in de tuin, later in de velden en 

bossen om ons heen.   
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Maar ondertussen zijn onze kinderen groot geworden en spelen die al lang niet meer in de tuin, 

in tegendeel : ze zijn nu vooral geïnteresseerd in hoe je het vlugst in de stad raakt om weg te 

gaan met vrienden, naar een fuif te gaan, vlug van en naar school te geraken, …  

Dit alles heeft er voor gezorgd dat we van gedacht veranderd zijn en dat we ons beeld van wat 

een goed leven is met 3 opgroeiende tieners bijgesteld hebben … en sindsdien wonen we dan ook 

terug in Gent … 

 

Nu, ik kan me voorstellen dat sommigen onder jullie mocht je zien in welke multiculturele buurt we nu 

wonen denken : hier zou ik nooit willen wonen … en dat is dan ook het tweede typische kenmerk van 

kwaliteit van bestaan : 

- Naast het feit dat je ‘van gedacht kan veranderen’ 

- Wordt het ook bepaald door mensen om je heen 

- Én vult ieder van ons dat op een eigen manier in 

 
Daarnaast valt kwaliteit van bestaan ook niet samen met constant gelukkig zijn … een mens is niet 

constant gelukkig, zeker niet als je ziek bent, een beperking hebt, in armoede leeft, … 

Onlangs zag ik de aangrijpende documentaire ‘Het beste voor Kees’ (nog online te zien op de website 

van de NCRV) waar de vader van Kees op een bepaald moment zegt : 

 

“het leven van Kees is een zwaar en moeilijk leven, het gaat bij hem niet over het realiseren van een 

gelukkig leven, dat kan niet, zeker niet permanent – het gaat bij hem over het hebben van een aantal 

hoogtepunten, sprankeltjes van geluk … dat proberen we hem te geven”  

 

Kwaliteit van bestaan valt inderdaad niet altijd samen met een leuk en plezierig leven.  Soms is het hard 

werken om het te bereiken, omdat het ook gaat over iets kunnen betekenen voor iemand anders bv, of 

je werk goed doen.  En voor sommige mensen, zoals voor mensen met autisme, betekent het bereiken 

van een goede kwaliteit van bestaan nog harder zwoegen, gewoon omdat ze de pech hebben in onze 

onvoorspelbare, chaotische, ongestructureerde dubbelzinnige samenleving te leven, die voor hen vaak 

zo energieslopend is, dat die kwaliteit van bestaan vaak ver weg lijkt. 

In zo’n situaties wordt het nog meer duidelijk dat kwaliteit van bestaan over iets veel fundamenteler 

gaat : 

Het gaat over  

- jezelf kunnen zijn 

- Zelfbepaling  

- Omringd zijn door mensen die je steunen en begrijpen 

- Meer kunnen zijn dan je ziekte, je handicap, je beperking 
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- Een plaats hebben, letterlijk en figuurlijk  

 

Dan gaat het er over dat Robbe op school de tijd krijgt die hij nodig heeft om een antwoord te 

formuleren op een vraag die hem gesteld wordt.  Wat betekent dat de leerkracht de moeite moet 

nemen om de klas letterlijk enkele minuten stil te laten zijn omdat Robbe kan niet denken en 

luisteren tegelijk. 

 

Dan gaat het over Lia die een plaats vindt in het materiaalteam van de scouts en zo toch een 

volwaardig deel blijft uitmaken van die scoutsgemeenschap, terwijl haar leeftijdsgenoten in de 

leiding stappen. 

  

Of zoals Stefan het verwoordt :“antwoorden op de vraag wat voor mij een goed leven 

betekent is niet eenvoudig. Ik ben natuurlijk blij dat ik hier alleen woon, ik ben graag op  

mezelf want nu kan ik bepalen wanneer er geluid is in huis en wanneer niet, maar  

anderzijds zit ik hier ook vaak echt alleen.  Ik zou graag meer contact hebben met de mensen  

uit mijn buurt.  Ik wil ook graag iets doen voor iemand anders want ik heb veel tijd, maar ze  

moeten het mij vragen. Ik heb het graag dat ze het mij vragen, zo ben ik zeker dat de  

persoon het wel graag heeft.”   

   

Leuke, plezierige momenten zijn “de kers op de taart” zoals het spreekwoord zegt, die maken het leven 

aangenaam blijft, maar zaken als gerespecteerd worden, zelf kunnen kiezen en beslissen, gehoord 

worden, omringd zijn door mensen die je graag zien is veel essentiëler.  

 

En als je het vanuit dit perspectief bekijkt, dan zou het streven naar een goede kwaliteit van bestaan, 

zeker voor mensen in broze situaties en moeilijke momenten, hoog op ons prioriteitenlijstje moeten 

kunnen staan … alleen blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn … 
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3. Kwaliteit van bestaan als recht en uitgangspunt  

 

 

En zo kom ik tot het derde deel van mijn verhaal : namelijk de vaststelling dat er in België toch iets 

vreemd aan de hand is met die kwaliteit van bestaan, zeker voor mensen met autisme, een mentale 

beperking, een fysieke handicap, een chronische ziekte….   

 

Want het begrip mag dan wel universeel zijn en eeuwenoud, het recht op zo’n goed leven is dat 

blijkbaar niet … zelfs niet in België, waar we gelukkig allemaal een goede basis van kwaliteit van bestaan 

hebben (zeker als je vergelijkt met mensen in oorlogsgebieden en in extreme armoede). 

 

Het is verbazend vast te stellen dat tot op vandaag mensen met een beperking minder recht lijken te 

hebben op zo’n een goed leven. En dan kan je niet anders dan je afvragen hoe het komt dat kwaliteit 

van bestaan in al zijn aspecten een drijfveer kan en mag zijn voor ieder van ons, tenzij we een handicap 

hebben?   

2 kleine voorbeelden :  

 

Johan, een man van 37 jaar vol energie en levenslust weet heel goed wat hij wil : hij heeft een 

opleiding informatica achter de rug en droomt van een echte job, een eigen appartement en een 

lief, maar ondanks zijn duidelijke wensen heeft hij nog steeds geen kans gekregen om het uit te 

proberen :  

hij zegt zelf : ‘ik leef niet - nog niet, ik wacht ‘ :  

hij wacht … en ondertussen woont hij thuis bij zijn ouders en gaat hij naar een dagcentrum waar 

hij bezig is met semi-industrieel werk en op donderdag het atelier computergebruik volgt. 

En ondertussen wacht Johan : 

o hij wacht op een sociale woning of meer financiële middelen om zelf een huis te kunnen 

huren 

o hij wacht op een goedkeuring voor ambulante begeleiding want zijn ouders zien alleen 

wonen niet zitten zonder begeleiding.   

o Hij wacht op een kans tot begeleid werk, maar er zijn teveel kandidaten en te weinig 

personeel 

Johan is ondertussen expert geworden in wachten … en laat ons hopen dat Johan nooit zoals ik 

met mijn verhaal daarnet, verandert van gedacht, want dan begint het wachten waarschijnlijk 

weer helemaal opnieuw … 
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En Maarten, Maarten gaat naar het buitengewoon secundair onderwijs en mocht onlangs voor 

het eerst op stage in een beschutte werkplaats.  Maarten keek daar heel erg naar uit, want voor 

hem betekende dit dat hij echt zou kunnen gaan werken… Maarten werkt graag, is heel precies 

en heeft een heel groot uithoudingsvermogen.  Hij werkt wel niet graag met ‘koud’ materiaal 

(ijzer, …) en ook de geur van bepaalde plastieksoorten maakt hem misselijk.  In kantoorwerk is 

Maarten wel heel sterk en hij hoopt dan ook dat hij dat zal kunnen doen op zijn stage.   

De dagen voor de start van de stageperiode was Maarten enorm zenuwachtig omdat hij niet 

wist wat er van hem zou verlangd worden :  

wat zou hij moeten doen 

met welk materiaal zou hij moeten werken 

wanneer waren er pauzes voorzien 

was er ’s middags mogelijkheid om soep te drinken en indien ja : welke soep was er, Royco?  

Welke smaken?  Of verse soep…? 

Die vragen hielden hem heel erg bezig, zo erg dat hij er niet van kon slapen.  Toen Maarten 

probeerde een antwoord te krijgen op al zijn vragen, antwoordde zijn leerkracht steeds : “we 

zullen dat wel allemaal zien als we er zijn” … (terwijl de school al jaren stage deed in dezelfde 

beschutte werkplaats, er de routine dus toch wel kende en ook meerdere contactpersonen had 

die antwoord konden geven op Maartens vragen).   

Toen Maartens moeder de vragen van haar zoon nog eens herhaalde in een poging rust te 

brengen in Maartens hoofd kreeg ze als reactie : “Mevrouw, het leven is nu eenmaal niet altijd te 

voorspellen, Maarten gaat daar mee moeten leren omgaan…” 

Gevolg : Maarten vertrok volledig gestresseerd en oververmoeid op zijn eerste stagedag … Toen 

hij ’s avonds thuis kwam was hij helemaal overstuur en de volgende dag weigerde hij nog naar 

school te vertrekken …. 

 

Hoe komt het dat mensen met autisme dit moeten slikken terwijl wijzelf waarschijnlijk terecht de boel 

op stelten zouden zetten wanneer we zo bejegend zouden worden? 

En hoe komt het toch dat, wanneer ouders of andere direct betrokkenen de boel op stelten zetten voor 

hun zoon of dochter er niets veranderd behalve het feit dat ze door de professionelen het etiket 'lastige 

ouders’ opgekleefd krijgen? 

 

Als ik op zoek ga naar mogelijke antwoorden dan zie ik dat we er in Vlaanderen in geslaagd zijn mensen 

met een beperking kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te bieden en zie ik dat er gespecialiseerde 

diensten zijn opgericht die de voorbije decennia enorm veel know-how opgebouwd werd, oa rond 

ondersteuning van mensen met autisme, maar in onze poging om dat allemaal georganiseerd en 
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gecontroleerd te laten verlopen heb ik soms het gevoel dat we de essentie van een goed leven uit het 

oog verloren zijn … 

Ik durf zelfs zo ver te gaan om de vraag te stellen of we met ons zeer geprofessionaliseerd zorgsysteem 

mensen met een beperking niet teveel hebben ont-menselijkt.   

 

Hiermee bedoel ik dat we het accent soms zo sterk op de diagnose, het etiket en de kwaliteit van zorg 

gelegd hebben dat we steeds meer de kwaliteit van bestaan van de mens die voor ons staat naar de 

achtergrond geduwd hebben.  Het moet toch mogelijk zijn om de essentiële onderdelen van kwaliteit 

van bestaan voor ieder mens te combineren met het recht op aangepast onderwijs, op gespecialiseerde 

ondersteuning en zorg-op-maat? 

 

Maarten zegt terecht :  

Ik wil helemaal geen cliënt zijn, ik wil gewoon iemand zijn 

Ik wil geen etiket, ik wil een naam 

Ik wil geen dienstverlening, ik wil steun 

Ik wil niet geplaatst worden in een instelling, ik wil een thuis 

Ik wil geen dagactiviteiten, ik wil zinvolle, productieve dingen doen 

Ik wil niet mijn hele leven gestuurd worden en zorg ondergaan 

Ik wil dingen leren die ik fijn vind en gaan naar plaatsen waar ik het fijn vind 

Ik wil plezier hebben, van het leven genieten en vrienden hebben 

Ik wil dezelfde kansen als jullie allemaal 

 

Ik vermoed dat een aantal onder jullie nu misschien denken : ja, Maarten kan het wel mooi zelf 

zeggen … er zijn veel mensen met autisme die vaak zelf niet kunnen aangeven wat ze willen of het soms 

ook gewoon zelf niet weten … 

En hier hebben jullie inderdaad een punt : want hoe krijg je zicht op wat een goed leven betekent voor 

iemand als die persoon het zelf niet kan aangeven of als hij of zij het gewoon zelf niet weet? 

In zo’n situaties moeten we op zoek naar experten : naar mensen die ons hierbij kunnen helpen.  Alleen 

is de vraag : wie is in dit geval de expert?   

Wie kan me in zo’n situaties antwoord geven op de vraag wat een kwaliteitsvol bestaan is?  En aan wie is 

het dan om dit in te vullen? 

 

Zijn dat de professionelen die veel ervaring hebben met bv mensen met autisme en ook kennis van de 

problematiek en van daaruit weten wat het beste is? 
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Zonder enige afbreuk te durven doen aan de expertise van de vele professionelen die dagelijks met een 

grote betrokkenheid ondersteuning bieden zou ik in dit geval het antwoord niet in de eerste plaats bij 

hen gaan zoeken, maar wel hier in de zaal :  

 

Bij jullie als ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen : jullie bezitten een schat aan expertise die 

je, wanneer je eens samen rond de tafel zou gaan zitten en alle puzzelstukjes zou samenleggen, 

vermoedelijk een heel accuraat beeld zouden geven over wat een goed leven betekent voor je zoon, 

dochter, partner, broer of zus. 

 

Een voorbeeld om duidelijk te maken welk verschil dit kan opleveren :  

Michiel is een jongeman van 26 met een zeer zware ondersteuningsnood omwille van ASS en een 

diepe verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. 

Een antwoord zoeken op de vraag wat voor Michiel een kwaliteitsvolle woonomgeving is kan 2 

wegen uitgaan : 

 

De voorziening waar hij woont stelt het volgende voorop : een aparte blok in de nieuwbouw op 

een nieuwe campus van de voorziening, specifiek voor personen met autisme en bijkomende 

gedragsproblemen. De directie heeft samen met de architect een ontwerp gemaakt vertrekkend 

van de noden van mensen met autisme, zo voorziet men per bewoner naast een individuele 

(slaap) kamer en een gemeenschappelijke woonruimte, een individuele vrijetijdsruimte omdat 

personen met autisme en gedragsproblemen zich hierdoor op een rustige manier kunnen 

bezighouden zonder prikkels van buitenaf.  Het huis is bewust gebouwd met zicht op de velden 

en er wordt een tuin voorzien die bijna naadloos overgaat in de weiden.   

 

Wanneer we dezelfde vraag voorleggen aan het netwerk rond Michiel krijgen we het volgende 

antwoord : Michiel is op dit moment inderdaad echt niet gelukkig in de leefgroep waar hij nu 

verblijft, hij zegt ons dit via zelfverwondend gedrag.  Michiel is ook  overgevoelig aan licht en 

geluiden, en mede daarom is de drukte van de leefgroep voor hem heel stresserend, maar er 

bestaan situaties waar hij wel geniet : wanneer hij bij z’n oma op bezoek gaat in het rusthuis bv 

fleurt hij helemaal op : daar is rust maar mét andere mensen.  Michiel geniet van een huiselijke 

sfeer waar hij niet alleen moet zijn, want Michiel is niet graag alleen, nergens : hij komt maar tot 

rust in aanwezigheid van anderen.  Op voorwaarde dat er niet constant appél op hem gedaan 

wordt, dat hij er gewoon mag zijn zonder meer. 

Michiel loopt ook heel graag op blote voeten : vloerverwarming is voor hem dan ook bijna een 

must. En hij is ook heel graag buiten maar hij haat het gevoel van gras tussen zijn tenen … 
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Ik denk dat jullie al kunnen raden waar Michiel ondertussen woont … 

 

Naar mijn bescheiden mening ligt het grootste probleem niet in het feit dat we niet te weten kunnen 

komen wat een goed leven inhoudt voor iemand die hier zelf geen antwoord op kan geven (tenzij hij of 

zij niet omringd is door familie of vrienden – dan zitten we echt in de problemen omdat er dan sprake is 

van de grootst mogelijke handicap die er bestaat namelijk die van sociaal isolement en eenzaamheid) 

 

Wanneer er een netwerk rond mensen aanwezig is, ligt het probleem vooral in het feit dat mensen en 

hun direct betrokkenen vaak de mogelijkheden niet hebben om dingen ook effectief te veranderen.   

Het niet hebben van de macht om dingen te kunnen veranderen is naar mijn aanvoelen een veel groter 

probleem dan het niet weten wat voor iemand een goed leven betekent. 

 
En we hebben zoveel redenen waarom we mensen met autisme die macht niet geven :  

omdat we bezorgd zijn om hun veiligheid en gezondheid 

omdat we uit ervaring weten dat het niet goed is voor hen 

omdat mensen met autisme nood hebben aan structuur en duidelijkheid 

omdat we een voorziening draaiende moeten houden en dus rekening moeten houden met de rest, … 

 

Maar niet het feit dat Maarten wil weten welke soep er ’s middags aanwezig is, is het probleem.   

Niet het feit dat Ilse niet kan zeggen wat ze wil is het probleem,  

zelfs niet het feit dat Michiel soms voor de buitenwereld vreemd gedrag stelt is het probleem.  

 

Misschien hebben wij, mensen met een beperking te lang gezien als ‘het probleem’ terwijl de oorzaak 

van het probleem ook voor een groot deel ligt in onze kwaliteit van luisteren én in de kwaliteit van het 

antwoord dat we geven 

 

Want laat ons eerlijk zijn :  

 

Op welke manier laten wij mensen met een handicap en hun direct betrokkenen participeren aan de 

uitwerking van hun eigen ondersteuningsplan en de uitbouw van een kwaliteitsvol leven? 

 

Op welke manier worden mensen met een ondersteuningsnood betrokken in het beleid en in de 

uitbouw van goede ondersteuning in Vlaanderen? 
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Waarom blijven we in ons hoofd steeds een opsplitsing maken tussen ‘zij’ en ‘wij’ waardoor we hen 

automatisch in een zwakkere positie plaatsen en hetgeen zij zeggen of aangeven minder au serieux 

genomen wordt? 

 

Op niveau van de organisatie van de zorg leven we in blijde verwachtingen en hopen we dat de 

invoering van persoonsvolgende financiering een stap in de goede richting zal betekenen.  Vanuit het 

beleid is men van plan om niet langer voorzieningen en instellingen te subsidiëren, maar mensen met 

een beperking veel meer rechtstreeks de middelen in handen te geven zodat ze zelf kunnen beslissen 

welke ondersteuning ze willen.  

En ook op niveau van organisaties, diensten en voorzieningen is men op dit vlak actief. 

Maar dit alles ‘ontslaat’ ons als individu niet van onze opdracht om ook ons eigen steentje bij te dragen 

aan de verhoging van de kwaliteit van bestaan van mensen met autisme. 

 

Ook wij moeten ons, op individueel niveau de vraag stellen wat we als ouder, leerkracht, opvoeder, 

buurvrouw, tante, vriendin… kunnen doen om de kwaliteit van bestaan van mensen met autisme te 

verhogen, en naar mijn aanvoelen is dat in de eerste plaats :  de kwaliteit van ons eigen luisteren 

verhogen. 

 

Een goede kwaliteit van bestaan bouw je namelijk niet in je eentje uit, ieder van ons heeft mensen nodig 

die oprecht moeite doen om te luisteren naar wie je bent en wat je wil en proberen begrijpen wat je wil 

zeggen.  Iemand die niet direct oordeelt, maar vragen stelt, interesse toont en vooral mee wil blijven 

zoeken. 

 

Mensen die communiceren zonder woorden, mensen die woorden gebruiken in een eigen unieke 

manier en mensen die communiceren via expliciet gedrag vragen om een heel authentieke manier van 

luisteren.  Zij wijzen ons namelijk heel expliciet op het feit dat luisteren veel meer is dan het horen van 

woorden en zinnen : luisteren is verbinding maken 

En door op die manier te leren luisteren wordt het effect van dat luisteren enorm, zeker voor mensen 

die door hun omgeving onzichtbaar gemaakt worden doordat er geen of te weinig waarde gehecht 

wordt aan datgene wat ze te zeggen hebben. 
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Eénmaal we die basis hebben, kunnen we verder bouwen en kunnen er ook op niveau van de 

georganiseerde zorg ook duidelijke stappen gezet worden in functie van het verhogen van de kwaliteit 

van bestaan van hun cliënten, zoals zal blijken uit de bijdrage van de volgende spreker. 

  

Eénmaal we die basis hebben, kunnen we inderdaad verder bouwen, en dat doen we ook : in de vele 

workshops deze namiddag krijgen jullie de kans om enkele goede praktijkvoorbeelden te zien van hoe 

het begrip kwaliteit van bestaan in de praktijk vertaald kan worden. 

 

Maar laat ons vooral die basis niet vergeten… 


