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Summary 

Chapter 1 
Introduction 

People with severe or profound Intellectual disabilities who also have mental health prob-
lems and challenging behaviour are among the most vulnerable people in our society. 
Those who live segregated lives in locked wards or residential homes are perhaps the most 
vulnerable of all. This thesis focuses on the experiences of men and women who have lived 
their lives in locked wards, and also those who live at home with their families. A number of 
questions are addressed: 

1. What can the use of ethnographic methods offer in the field of research with very 
vulnerable people? Are there specific ethical issues that arise? 

2. What is the nature of life in a locked ward? What effect do social and physical exclu-
sion have on the mental state of those confined, and on their identities? 

3. Are there gender-related differences in the way men and women are perceived and 
treated in the single-sex wards of the institution? 

4. When institutions close, do those who move out now live socially included lives, ap-
proximating to the 'normal' lives led by the majority population? 

5. How different are the experiences of people with severe intellectual disabilities who 
have lived all their lives at home with their families? 

6. How are adolescent boys with intellectual disabilities who have been labelled as 'sex-
ual abusers' perceived? Does it affect the way that their futures are projected? 

Chapter 2 
The use of ethnographic research methods with people who have severe or 
profound intellectual disabilities 

Ethnographic methods of research (consisting mainly of intensive interviewing and partici-
pant observation over time) were traditionally used by social anthropologists doing field-
work in small-scale societies in distant parts of the world. Qualitative approaches, espe-
cially ethnographic research, have been viewed with suspicion by health professionals, who 
are more used to quantitative methods traditionally used in clinical research. However 
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qualitative methods are now popular in health research, and projects using these methods 
are now reported in mainstream medical journals. 

Ethnography is concerned with the meaning of people's actions and words. In the 
context of health research it can provide answers to questions about why people act as 
they do in relation to their health and well-being, and what their beliefs are about health 
and ill-health. Participant observation is particularly useful in research with people with 
severe and profound intellectual disabilities who have little or no speech. 

Chapter 3 

Ethics of research 

This paper discusses a number of ethical issues that arise in the context of ethnographic 
research with people with severe intellectual disabilities and mental health problems living 
in closed institutions. These men and women have tended to live emotionally and physi-
cally deprived lives in segregated and bleak environments, and because they cannot com-
municate through speech, and often have seriously challenging behaviour, they have 
tended to become socially and physically isolated from society. 
Ethnographic research involves spending long periods of participant observation with peo-
ple in their 'natural' settings, providing intensely qualitative material, in order to present 
data as far as possible from each individual's perspective. Such research provides rich and 
emotionally powerful material which is often distressing and even shocking. This raises a 
number of ethical issues in relation to the conduct of such research, including questions 
regarding consent - who can give consent for someone who does not have the capacity to 
give consent themselves? The ethics of publication of such research are also discussed. This 
paper outlines the reasons why such research, and its publication, is vital for the futures of 
institutionalized men and women with severe intellectual disabilities. 

Chapter 4 

Men with severe learning disabilities and challenging behaviour in long-stay 
hospital care 

The aim of the study was to gain a greater understanding of the experiences and needs of 
men who were living in a locked ward, in order to contribute to a significant improvement 
in their lives after closure of the institution. Community-based health and social care pro-
fessionals have little knowledge of the past experiences of people with severe intellectual 
disabilities and challenging behaviour who have lived all their lives in institutions. 

The study sample consisted of 20 men living in a locked ward of a long-stay institution. 
Ethnographic methods of research were used, involving participant observation (about 250 
hours) on the ward. All traceable families were interviewed. The analysis used grounded 
theory, and the results were fed back to those involved in the resettlement process. 

The study found that the men's lives were emotionally, socially and physically deprived. 
Their individual, gender and social identities were not recognised, and their general health 
and mental healthcare needs were inadequately addressed. This complicates the presenta-
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tion of mental health and behavioural problems, and raises important adult protection 
issues. 

Chapter 5 

Women with severe intellectual disabilities and challenging behaviour in 
long-stay hospital care 

This research aimed first to understand how women with severe intellectual disabilities 
experienced transition from a locked ward of an old long-stay hospital into other homes, 
and second, to determine the extent to which their lives changed in their new homes. Eth-
nographic methods were used, including participant observation, interviews and document 
analysis, in order to get to know the eleven women and the nature of their daily lives. 

The study found that the experience of the move was largely negative for all the 
women: they were not involved in the process of their move, little information was trans-
ferred to their new homes and they were insufficiently supported. 

The study also found that for the majority of the women little changed in their lives in 
their new homes. Most of them continued to lead lives restricted by rigid routines, strict 
rules, few daily activities, and few opportunities for relationships beyond the staff team. A 
few women had more opportunities to make choices and learn new skills. In general, the 
women continued to be unacknowledged as unique individuals, or as adult women. 

Chapter 6 

A follow-up of men with severe intellectual disabilities and challenging 
behaviour leaving the long-stay hospital 

The closure of the old 'mental handicap' hospitals has opened up opportunities to improve 
the lives of institutionalised people moving to campus homes and homes in the community. 
This chapter describes the lives of 20 men (see Chapter 4) who are moved out of a locked 
ward, to determine the extent and nature of changes in their lives when they move 'into 
the community'. 

The research found that when the men moved their lives were better in material terms 
in their new homes, but there were still limited possibilities of making other significant 
changes in their lives. To a great extent they still lived within the old paradigm of social 
exclusion and denial of individual identity and autonomy. There appeared to be few fun-
damental changes in professional and social attitudes, and as a result the men continued to 
live socially excluded and forgotten lives in a locked environment.. 

Despite wide acknowledgement of the unacceptable treatment of people living in 
institutions, there is evidence that the individual human and civil rights of men such as 
these continue to be ignored in spite of the closure of the institutions. 
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Chapter 7 

Perspectives of mothers of young people with severe learning disabilities and 
challenging behaviour living at home 

This chapter describes a study carried out with families in which a young adult son or 
daughter with severe intellectual disabilities and challenging behaviour is living at home. 
The main aim of this research was to gain understanding of the experiences and perspec-
tives of families, especially the mothers, who were the main carers. 

Ethnographic methods were used, consisting of intensive interviews, mainly with 
mothers, over two to three years, and participant observation. 

The mothers' main focus was on their disabled son or daughter, which sometimes 
contributed to marital tensions. Most of the mothers had become socially isolated, but in 
spite of this, unlike the men and women in the locked wards, their sons and daughters 
retained their individual and social identities, and had significant reciprocal relationships 
with their parents and siblings, and often with others. 

The parents' negative attitudes to institutions, and fears for the safety and well-being 
of their son or daughter, led to determination not to put them into long-term care. The lack 
of effective services, especially around transition to adulthood, increased parents' protec-
tiveness. 

Chapter 8 

Family carers from Black and minority ethnic groups caring for an adult son 
or daughter with intellectual disabilities at home 

In 2001, the UK Government identified the widespread neglect of the needs of people with 
intellectual disabilities from Black and minority ethnic communities. This chapter describes 
a qualitative study carried out with 30 family carers of adults with intellectual disabilities 
from Black and minority ethnic communities. Their views were sought regarding the ser-
vices they received, the services that they felt they needed, and any cultural or communica-
tion barriers they encountered in accessing appropriate services. 

The study showed that although carers were largely satisfied with the few services they 
actually received, service provision was highly inadequate and ineffective. Even very elderly 
and ill carers and those caring for people with severe disabilities received little support. 
Social worker support was negligible, and future planning rare. It is clear that the needs of 
carers from Black and minority ethnic communities are not being met. The situation would 
be considerably eased by adequate social worker support. Stereotypes of supportive family 
networks, (especially regarding south Asian families) proved to be unfounded. 
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Chapter 9 
The perspectives of mothers whose adolescent sons with learning disabilities 
sexually offend 

The subject of sexual abuse is a major focus of professional and public concern. 
The project described in this chapter had three aims: (1) to determine whether group 

psychotherapy produced effective outcomes for six adolescent boys with intellectual dis-
abilities who had been sexually abused as children and who were now exhibiting sexually 
abusive behaviour themselves, (2) to explore the perspectives of parents and other care-
givers, (3) to document the nature and extent of service support to families. 

The study used both quantitative and qualitative methods. Clinical measures were 
used to track changes throughout the course of psychotherapy. Semi-structured interviews 
(taped and transcribed) were held (separately) with the boys, their parents, paid care-
givers, and the therapists. 

This paper focuses solely on the mothers' perspectives. The mothers tried hard to 
make sense of, and come to terms with what was happening to their sons and to them-
selves, and often struggled to reconcile their own confused and often conflicting emotions. 
They felt almost totally unsupported by the services, both in the context of the past abuse 
of their sons, and in the present, and could see little hope for the future. 

There is an urgent need for development of effective and sympathetic services for the 
parents of boys with intellectual disabilities who have been abused, and who are now 
showing abusive behaviour. 

Chapter 10 

Discussion 

This final chapter discusses the findings of this thesis. It also places the findings in a wider 
context, drawing on other academic and literary sources. Answers are put forward to the 
questions posed in the Introduction. The choice of ethnographic methods of research is 
justified by the richness of the material, and the hypotheses and insights it produces, The 
second question, which forms the heart of the thesis, regards the effects of life in a locked 
ward. It shows that the men and women have lived emotionally and physically deprived 
lives. Having been institutionalised since childhood, their challenging behaviour has in-
creased over the years. They are vulnerable to abuse of all kinds. Moving into the commu-
nity has not brought many changes to their lives - they remain socially and physically ex-
cluded. Differences were found in the way men and women in the locked wards were per-
ceived and treated, but in neither case were they treated as gendered men or women with 
normal sexual desires. 

Other forms of institution are discussed, and the severe effects that incarceration can 
have on people without intellectual disabilities, such as political prisoners and prisoners of 
war, demonstrating that it is not only people with intellectual disabilities who are driven to 
bizarre and even 'mad' behaviour. 
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The experiences of the men and women in the locked wards were compared with those of 
people living at home, and were found to be very different The men and women at home 
retained their individual and social identity, and they were very much part of the family. 
Members of the family listened' to their various, usually non-verbal, methods of communi-
cation. Parents were adamant that they would not let them go into long-term care. 

The final question relates to adolescent boys who were abused as children and are 
now abusing others. The mothers felt neglected by the services, and were confused and 
anxious about what was happening to their sons. The professionals saw residential care as 
the only solution, whereas the mothers wanted support to keep them at home. 

'Valuing People', published in 2001, put forward a number of principles: rights, inde-
pendence, choice and inclusion. These worthy principles are still well out of the reach of 
these men and women. Negative attitudes are entrenched in the wider community, and 
among many of the people who work with them. 
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Accessible summary 
CHAPTER 1 

Introduction 

• This book is about the lives of people with very severe intellec-
tual disabilities. Most of them cannot speak. They can't wash, 
bath or dress themselves. They can't go to the toilet on their 
own. They need other people to help them. 

• Most of them also have challenging behaviour. They hurt them-
selves or they hurt other people, or try to break the things 
around them, or try to run away. 

• Some of them live at home. Some lived in locked wards in long-
stay hospitals for a long time, They now live in homes in the com-
munity. 

What we wanted to find out 

1. Is the way we do this research a good way or not? Spending a lot 
of time with people means that we learn a lot about them. The 
people in our studies couldn't tell us if they wanted to be in the 
study or not. Does that matter? 

2. What is it like to live in a locked ward the whole time? Does be-
ing shut away make a difference to how people think and feel? 
Does it change the way they act? 

3. Are men living in locked wards together treated differently from 
women living in locked wards together? 

4. The long-stay hospitals closed and the people moved out. Do they 
now live normal lives in the community? 
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5. Some people with severe intellectual disabilities live at home 
with their families. Are their lives different from the lives of 
people in a locked ward? 

6. What do others think about young boys with intellectual disabili-
ties who hurt people in a sexual way? What will happen to these 
boys when they grow up? 
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CHAPTER 2 

• This sort of research doesn't have questions written down that 
you ox\s\Ner yes or no to. 

• The researcher wants to find out about people's lives. If people 
can talk, then the researcher will have long talks with them. 

• The researcher asks them about their life. She asks them how 
they feel and what they would like to happen. She also asks them 
about the things they don't like. 

• The researcher will visit many times. Perhaps every week, for a 
year or longer. She gets to know the place they live in very well. 

• If someone can't talk then the researcher will still spend time 
with them. She tries to understand how they show her what they 
mean, without talking. 

• This sort of research tries to understand: 

o why people say things 

o why they act the way they do 

o what it means to them 
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CHAPTER 3 

Problems that may come up when we find out about the lives of 
people with severe intellectual disabilities 

What we wanted to find out 

• We want to do research with people who can't give their consent. 
This means that they can't tell us whether they want us to spend 
time with them or not. Does this cause problems? 

• This sort of research means: 

o trying to get to know people 

o trying to understand what they feel about their lives 

Is such research useful? 

• The things we find out about people should be kept private (for 
example, their names). Can we still write about our research? 

• Some things we found out are very shocking. It upsets people to 
hear about it. Does it matter if we still write about it? 

• Bad things that happened to people in the long-stay hospitals. 
Those hospitals have now closed down. Why is it still important 
to write about it? 

What we did 

• We looked carefully at our research in the long-stay hospital. 

• We looked again at what we found, and what we had written 
about it. 
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• We read what some other people had written. They wrote about 
what you should and should not do in research with people who 
can't give their consent. 

What we found 

• Some people can't give their consent when the research starts. 
But the researcher can look at what the person does, each time 
she visits. That way, she can tell if the person wants to be in the 
study on that particular day. 

• People don't get upset by research where the researcher spends 
time with them. Most people like to have someone who is inter-
ested in them. 

• It is important that we write about what life was like for these 
men and women. Others should hear about it. We shouldn't make 
the same mistakes in the future. 

• People who have moved out of the hospitals now have new carers. 
It is important that the new carers know what has happened to 
the people in the past. 
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CHAPTER 4 

«ar ive In a locked ward, who have severe 
•9 

What we wanted to find out 

There were 20 men who lived in a locked ward of an old long-stay 
hospital. We wanted to get to know each of them very well. 

What was life like? 

What did they need? What did they like? What didn't they like? 

What we did 

We spent a long time with the men in the locked ward. We visited 
them for nearly 3 years. We wrote everything down about the 
visits. 

Some men still had families somewhere. We talked to their fami-
lies. 

We wrote about the lives of each man. We gave these detailed 
stories to their future carers. 

What we found 

The ward was some very large empty rooms. They were more like 
community halls than a home. 

Most of the men had been in an institution since they were small 
children, less than 8 years old. 

They were not treated like individuals or as adult men. 

Other people thought they were dangerous. Or that they hurt 
people in a sexual way. 
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They were always on the ward. They had no life outside the ward. 
They were hidden from the outside world. 

It seemed that no one cared how they felt, even when they were 
sad or upset. 

Their difficult behaviour was treated with drugs. No one tried to 
find out why they were so unhappy. 



CHAPTER 5 

Women with severe intellectual disabilities, who moved out of a 
locked ward 

What we wanted to find out 

• There were 11 women who had lived most of their lives in a locked 
ward of an old long-stay hospital. 

• What was their life like? 

• What was it like for the women to move into the community when 
the ward was closed? 

• Do they now live more like other people in the community, or do 
they still live lives shut away from everyone else? 

• Do their carers treat them more like equals now that they are 
not living in the hospital? 

What we did 

• We spent long periods of time with the women while they were 
living in the locked ward, and then in their new homes. 

• We kept detailed notes on the visits. 

• Some women still had families somewhere. We talked to their 
families. 

What we found 

• Moving home was very hard for the women. 

• They were not told what was going to happen. 



They had no choice about where they would move to, or who they 
would live with. 

The people looking after them in their new homes had not been 
told much about them. The new carers didn't know about the 
women's lives. The carers didn't know what the women liked and 
didn't like. 

For most of the women, life in their new homes was very like 
their old life. It was still full of rules. They were still told what 
to do. They were not given chances to make new friends. There 
was little for them to do all day. 

For three women, life was different. They had more choices and 
a fuller life. 



CHAPTER 6 

Moving out of the long-stay hospital into new homes 

What we wanted to find out 

• 20 Men with severe intellectual disabilities moved to a new home. 
They had spent most of their lives in a big locked ward. 

• What was it like for them to move out of the ward? 

• Did they now start to live more like other people in the commu-
nity? 

• Did their carers treat them more like equals now? 

What we did 

• We visited the men often in their new homes. We talked to them 
(although most men couldn't talk themselves). 

• We found out what sort of lives they were living now. 

• We joined in with things that were happening in the new homes. 

What we found 

• Compared with the ward, the men's new houses were more like 
other people's homes in the community. 

• The men now had more freedom inside their house. But they were 
still locked in. They had little to do. 

• Most things didn't change for most of the men. 

• They didn't have much of a life outside their homes. They didn't 
meet many other people, or make new f riends. 



The attitudes of their carers were very important. If the people 
in charge don't really care about the people who live there, then a 
nice home in the community can still feel like a hospital ward. 



CHAPTER 7 

What we wanted to find out 

• How do parents feel about caring at home for a son or daughter 
with severe intellectual disabilities and very difficult behaviour? 

c A mother may have to spend almost all her time looking after 
one person. Does this upset other people in the family? 

g Do families get enough help from the services? 

• What do parents think will happen in the future? 

• Would they let their son or daughter go into long-term care? 

What we did 

• We visited 20 families for 3 years, 

• We talked with the mothers most of the time. But we also inter-
viewed fathers and sisters and brothers. 

What we found 

• The mothers spent most of the time looking after their disabled 
son or daughter. This son or daughter who was very much part of 
the family. 

• Sometimes the mothers had hardly any time for their husbands. 

• Some families became cut off from friends and family outside 
the household. 
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• The local services were not very good. The families needed much 
more help and support than they could get. 

• The mothers didn't have good things to say about the local long-
term residential units, and the people who lived there. 

• They were devoted to their disabled child. They were deter-
mined that their child should never have to live in those residen-
tial units. 
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CHAPTER 8 

What we wanted to find out 

• We already know that some people get a poorer service than 
other people. There is a poorer service for: 

o Black families (e.g. from Africa and the Caribbean) 

o ethnic minority families (e.g. from India, Pakistan and China) 

• Do these families feel that their needs are met? Do they get a 
service that is right for them? 

• Do they ever feel that that people treat them unfairly? 

What we did 

• We talked to 30 families who were caring for an adult with intel-
lectual disabilities at home. 

What we found 

• They were not getting enough help from the services. 

• Only 8 of the 30 families thought they had a social worker. Only 
3 of these felt that the social worker had been useful to them. 

• Very few families thought that because they were Black or from 
other ethnic groups, services were unfair to them. 

• More than half the carers were over 60 years old, and a quarter 
over 70. Some of these were very frail and ill. 
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• They felt that no one was helping them plan ahead for the time 
when they were too weak to go on caring, or when they died. 

• Few of them had wider families who could support them. 

• Families caring for someone who was very dependent on them had 
the most difficult time. 

• Most parents did not want their son or daughter to go into long-
term care. They felt that their son or daughter would not get 
enough love and care away from home. No thought that one would 
protect them against harm and abuse. 
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CHAPTER 9 

Talking to mothers whose young sons with intellectual disabilities 
are sexually abusing other children. 

What we wanted to find out 

• Some young men with intellectual disabilities were abused as 
children, and were now abusing other children themselves. 

• What do their mothers feel about them? 

• Were the mothers getting the help and support they needed? 
Were their sons getting help? 

• Did they understand what was happening to their sons? 

What we did 

• The young men were having psychotherapy with a group of other 
young men. During this time, we talked their mothers. The re-
search took 3years. 

• This chapter is about the mothers. But we also talked to the 
boys themselves. 

• We also talked to people who were looking after them at school 
or in residential care. 

What we found 

• The mothers felt that they had been given very little help and 
support over the years. 

• They were very sad about what had happened to their sons in the 
past. They were upset by some of the things that their sons were 
doing now. 
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• Because their sons had intellectual disabilities, it was harder for 
them to talk to people about what had happened to them. 

• The mothers said that it was hard for their sons to deal with the 
fact that they had been abused. Other people didn't understand 
how hard it was. The mothers also thought it was difficult for 
their sons to understand what was happening to them now. 

• The mothers were trying to do their best for their sons. They 
were very worried about what was going to happen to them in the 
future. 

• The mothers felt that people only saw their sons as sexual abus-
ers, and not as young people who had been abused themselves. 
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CHAPTER 10 

Discussion 

This final chapter talks about all the things we found out. 

• The way we did the research was a good way to find out. We got 
to know people very well. 

• The men and women in the locked wards lived very empty lives. 
They didn't have friends outside the ward. They spent almost all 
the time in the ward, doing nothing. 

• The men were treated differently from the women. Staff 
thought the men were violent, but they treated the women like 
children. 

• When they moved out of the hospital they lived in nicer houses. 
But their lives didn't change much. They were still locked in. They 
didn't have much to do at home. They didn't make any more 
friends. 

• We compared the lives of the men and women in the hospital 
wards with the lives of people living at home with their families. 
We found that their lives were very different. The people at 
home were loved by their families. They lived lives much more 
like other people in the community. 

• The mothers of the young boys who had been abused and were 
now abusing other children, needed much more help and support. 
They felt that no one cared what happened to them. The people 
who worked with the boys thought they should go into residential 
care. Their mothers wanted help to keep them at home. 

• Valuing People' is a report from the government in 2001. It said 
that things would get better. But not much has changed for peo-
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pie with severe intellectual disabilities who have mental health 
problems. People's attitudes to them don't seem to have changed 
very much. 
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Samenvatt ing 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Mensen met zeer ernstige tot diepe verstandelijke beperkingen, die eveneens geestelijke 
gezondheidsproblemen hebben en problematisch gedrag laten zien, behoren tot de meest 
kwetsbare groepen in onze samenleving, 

Degenen die in afzondering leven in gesloten instellingen of tehuizen zijn wellicht het 
meest kwetsbaar van allen. Onderwerp van dit proefschrift zijn de ervaringen van mannen 
en vrouwen, die in deze gesloten afdelingen hebben geleefd en ook de evaringen van de-
genen, die thuis bij hun familie wonen. Een aantal onderzoeksvragen komt aan de orde: 

• Wat kan het gebruik van etnografische onderzoeksmethoden betekenen voor het 
onderzoek naar zeer ernstige kwetsbare mensen? Zijn er specifieke ethische zaken 
waar rekening mee moet worden gehouden? 

• Hoe ziet het leven eruit op een gesloten afdeling? Wat is de invloed van sociale en 
fysieke uitsluiting op de geestelijke gesteldheid van hen die opgesloten zijn en wat be-
tekent dit voor hun identiteit? 

• Zijn er genderverschillen in de wijze waarop mannen en vrouwen worden gezien en 
bejegend in de voor mannen en vrouwen gescheiden insteilingsafdelingen? 

• Wanneer instellingen sluiten, zijn dan degenen die de instelling hebben verlaten geïn-
tegreerd in de samenleving en leiden zij een leven dat bij benadering overeenstemt 
met het leven van de meeste mensen in de maatschappij? 

• Hoe verschillend zijn de ervaringen van mensen met zeer ernstige verstandelijke be-
perkingen, die altijd thuis hebben gewoond binnen het gezin? 

• Hoe worden adolescente jongens gezien, die het etiket opgeplakt kregen van 'seksuele 
misdader'? Beïnvloedt dit de wijze waarop naar hun toekomstig leven wordt gekeken? 

Hoofdstuk 2 

Etnografisch onderzoek bij mensen met zeer ernstige tot diepe verstandelijke 
beperkingen 

Etnografische onderzoeksmethoden (meestal bestaande uit diepgaande interviews en 
participerende observatie gedurende een langere periode) werden van ouds gebruikt door 
sociaal antropologen, die veldwerk verichtten in kleine gemeenschappen in afgelegen delen 
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van de wereld. Kwalitatieve benaderingen, vooral etnografisch onderzoek, werden argwa-
nend bekeken door gezondheidswetenschappers die meer gewend waren aan de gebruike-
lijke kwantitatieve methoden van onderzoek voor de klinische praktijk. Nu zijn echter kwali-
tatieve onderzoeksmethoden populair in gezondheidsonderzoek. Projecten waarin gebruik 
wordt gemaakt van deze methoden van onderzoek zijn nu te vinden in de gangbare medi-
sche tijdschriften. 

De etnografie is gericht op de betekenis van de handelingen en woorden van mensen. 
In de context van gezondheidsonderzoek kan het antwoord geven op vragen waarom men-
sen zich gedragen zoals zij doen in relatie tot hun gezondheid en welzijn, en wat hun opvat-
tingen zijn over gezondheid en ziekte. Participerende observatie is bijzonder goed bruik-
baar in onderzoek naar mensen met ernstige tot diepe verstandelijke beperkingen, die niet 
of bijna niet kunnen praten. 

Hoofdstuk 3 

Ethiek van onderzoek 

In dit hoofdstuk komt een aantal ethische zaken aan de orde, gerelateerd aan etnografisch 
onderzoek bij mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen en geestelijke gezond-
heidsproblemen die in gesloten instellingen leven. 

Deze mannen en vrouwen hebben over het algemeen emotioneel en fysiek gedepri-
veerde levens geleid, afgezonderd in een troosteloze omgeving. Daar zij niet kunnen com-
municeren met behulp van spraak en vaak zeer moeilijk gedrag laten zien ontstaat een 
tendens tot sociale en fysieke uitsluiting van de maatschappij. 

Bij etnografisch onderzoek worden lange perioden van participerende observatie 
doorgebracht bij mensen in hun natuurlijke leefomgeving. Hierdoor komen veel kwalitatie-
ve gegevens beschikbaar en kunnen de data zoveel mogelijk vanuit ieders individueel per-
spectief worden gepresenteerd. 
Dergelijk onderzoek levert een schat aan gegevens en emotioneel krachtig materiaal op, 
veelal ongemakkelijk en zelfs schokkend. 

Dit roept een aantal ethische kwesties op in relatie tot het verrichten van dergelijk 
onderzoek, met inbegrip van vragen voor toestemming - wie kan toestemming verlenen 
voor iemand die dit zelf niet kan? 

De ethiek rond het publiceren van dergelijk onderzoek wordt ook besproken. 
In dit hoofdstuk komt naar voren waarom dergelijk onderzoek en het publiceren hierover 
van wezenlijk belang is voor de toekomst van geïnstitutionaliseerde mannen en vrouwen 
met zeer ernstige verstandelijke beperkingen. 

Hoofdstuk 4 

Mannen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen en moeilijk gedrag, die 
in residentiële instellingen voor langdurend verblijf wonen 

Het doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op de ervaringen en behoeften van 
mannen, die op een gesloten afdeling verbleven, om op deze wijze een wezenlijke bijdrage 
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te leveren aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven na het sluiten van de instelling. 
Hulpverleners in de ambulante setting hebben bijna geen weet van de ervaringen uit het 
verleden van mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen en moeilijk gedrag, die 
hun hele leven lang in instellingen hebben gewoond. 

De steekproef bestond uit 20 mannen, die op een gesloten afdeling van een instelling 
voor langdurig verblijf wonen. Er werden etnografische methoden gebruikt, bestaande uit 
participerende observatie (ongeveer 250 uur) op de afdeling, Alle families die konden wor-
den opgespoord zijn geïnterviewd. Tijdens de analyse werd gebruikgemaakt van de 'groun-
ded theory'. De gegevens werden voortdurend teruggekoppeld tijdens het proces van 
herhuisvesting. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het leven van de mannen emotioneel, sociaal 
en fysiek gedepriveerd was. Hun individuele, seksuele en sociale identiteiten werden niet 
herkend en aan hun somatische en geestelijke gezondheidsbehoeften werd niet adequaat 
tegemoet gekomen. Dit bemoeilijkt de manier waarop geestelijke gezondheids- en ge-
dragsproblemen naar buiten komen, en roept belangrijke vragen op rond het beschermen 
van de volwassenen. 

Hoofdstuk 5 

Vrouwen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen en moeilijk gedrag, 
die in residentiële instellingen voor langdurend verblijf wonen 

In dit onderzoek wordt allereerst gepoogd te begrijpen op welke wijze vrouwen met zeer 
ernstige verstandelijke beperkingen de overgang ervaren van een gesloten afdeling in een 
oude instelling voor langdurend verblijf naar nieuwe woonvormen. Vervolgens wordt geke-
ken naar de mate van verandering in hun leven in de nieuwe woonomgeving. 
Voor het leren kennen van de deelnemende 11 vrouwen werd gebruik gemaakt van etno-
grafisiche onderzoeksmethoden, met inbegrip van participerende observatie, interviews en 
analyses van documenten. 

In het onderzoek werd aangetoond dat de ervaring van verhuizen grotendeels negatief 
was voor alle vrouwen: zij werden niet betrokken bij het proces van de verhuizing, slechts 
weinig informatie werd doorgegeven aan hun nieuwe woonomgeving en zij kregen onvol-
doende ondersteuning. 

In het onderzoek werd ook gevonden dat voor de meerderheid van de vrouwen slechts 
weinig veranderde in hun leven in de nieuwe woonomgeving. De meesten van hen conti-
nueerden een leven beperkt door rigide routines, strikte regels, weinig dagbesteding en 
weinig mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale contacten buiten de begeleiders 
om. Een beperkt aantal vrouwen had meer mogelijkheden voor het maken van keuzen en 
het leren van nieuwe vaardigheden. Over het algemeen werden de vrouwen nog steeds 
niet erkend als unieke individuen of volwassen vrouwen. 
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Hoofdstuk 6 

Een vervolgstudie naar mannen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen 
en moeilijk gedrag, die de residentiële instelling voor langdurend verblijf 
verlaten 

Het sluiten van de ouderwetse 'zwakzinnigenzorginstellingen' biedt mogelijkheden voor het 
verbeteren van het leven van geïnstitutionaliseerde mensen, die naar kleinschalige woon-
vormen binnen of buiten een instellingsterrein verhuizen. In dit hoofdstuk wordt het leven 
van 20 mannen (zie hoofdstuk 4) beschreven, die overgeplaatst werden van een gesloten 
afdeling naar woonvormen in de buurt. Dit voor het in beeld brengen van de aard en de 
mate van veranderingen in hun leven. 

Het onderzoek laat zien dat door de verhuizing hun leven in materieel opzicht verbe-
terde, maar de mogelijkheden in hun leven voor het maken van andere wezenlijke veran-
deringen waren nog steeds beperkt. Zij leefden voornamelijk nog steeds binnen het oude 
paradigma van sociale exclusie en ontkenning van individuele identiteit en autonomie. 
Fundamenteel veranderde er slechts weinig in professionele en sociale houdingen, met als 
gevolg dat de mannen hun leven van sociale exclusie en vergeten levens in een gesloten 
afdeling continueerden. 

Over de niet acceptabele behandeling van mensen, die in residentiële instellingen wonen 
bestaat algemene overeenstemming, ondanks dit is er bewijs dat na het sluiten van de 
instellingen de mensenrechten van deze burgers nog steeds worden geschonden. 

Hoofdstuk 7 

Perspectieven van moeders van thuiswonende jonge mensen met zeer 
ernstige verstandelijke beperkingen en moeilijk gedrag 

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven dat werd uitgevoerd bij gezinnen met 
thuiswonende jong volwassen mannen of vrouwen met zeer ernstige verstandelijke beper-
kingen en moeilijk gedrag. Het belangrijke doel van deze studie was het verkrijgen van 
inzicht in de ervaringen en perspectieven van de gezinnen, met name van de moeders die 
de belangrijkste verzorgers waren. 

Gebruik werd gemaakt van etnografische onderzoeksmethoden, bestaande uit partici-
perende observatie en diepgaande interviews, voornamelijk met moeders over een periode 
van twee tot drie jaar. 

De aandacht van de moeders ging met name uit naar de gehandicapte zoon of dochter, 
hetgeen soms aanleiding gaf tot spanningen binnen het huwelijk. De meeste moeders 
raakten sociaal geïsoleerd, maar ondanks dit en in tegenstelling tot de mannen en vrouwen 
van de gesloten afdelingen, behielden de zoons en dochters hun individuele en sociale 
identiteit. Zij onderhielden belangrijke en wederkerige relaties met hun ouders en broers 
en zussen, en vaak met anderen. De negatieve opvattingen van ouders over de instellingen 
en de angst voor de veiligheid en welzijn van hun zoon of dochter, resulteerden in vastbe-
slotenheid om het kind niet in een verblijf voor langdurende zorg te plaatsen. Door het 
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gebrek aan adequate hulpverleningsmogelijkheden, met name rond de overgang naar 
volwassenheid, nam de beschermende houding van de ouders toe. 

Hoofdstuk 8 

Verzorgers uit gezinnen van gekleurde en etnische minderheidsgroeperingen, 
die in de thuissituatie zorg dragen voor een volwassen zoon of dochter met 
een verstandelijke beperking 

Het op grote schaal negeren van de behoeften van mensen met verstandelijke beperkingen 
van gekleurde en etnische minderheidsgroeperingen werd in 2001 erkend door de regering 
van Engeland. In dit hoofdstuk wordt een kwalitatief onderzoek beschreven verricht bij 30 
gezinsleden, die zorg dragen voor volwasssenen met een verstandelijke beperking afkom-
stig uit gekleurde en etnische minderheidsgroeperingen. Onderzocht werden hun zienswij-
zen met betrekking tot de geboden en de gewenst geachte hulpverlening. Gevraagd werd 
naar mogelijke culturele en communicatie barrières, die de gezinnen ondervonden bij het 
zoeken naar passende hulp. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de geboden hulp zeer inadequaat en ineffec-
tief was, hoewel de verzorgers veelal tevreden waren over de weinige hulp die zij feitelijk 
kregen. Zelfs zeer oude en zieke verzorgers, of zij die voor mensen met ernstige beperkin-
gen zorgden, ontvingen weinig hulp. De hulpverlening van sociaal werkers was verwaar-
loosbaar en het maken van plannen voor de toekomst uitzonderlijk. Het is duidelijk dat niet 
aan de behoeften wordt voldaan van verzorgers afkomstig uit gekleurde en etnische min-
derheidsgroeperingen. De situatie zou aanzienlijk verbeterd kunnen worden met doeltref-
fende ondersteuning vanuit sociaal maatschappelijk werk. Stereotype opvattingen over 
ondersteunende familienetwerken (met name met betrekking tot zuid Aziatische families) 
werden gelogenstraft. 

Hoofdstuk 9 

De perspectieven van moeders wiens adolescente zonen met verstandelijke 
beperking plegers zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Het onderwerp van seksueel misbruik staat sterk in de belangstelling van hulpverleners en 
publiek. 

Het in dit hoofdstuk beschreven project heeft drie doelen: (1) het nagaan of groeps-
psychotherapie een positief effect heeft bij zes als kind seksueel misbruikte adolescente 
jongens met een verstandelijke beperking en die nu zelf plegers zijn van seksueel grens-
overschrijdend gedrag, (2) het nader verkennen van de perspectieven van ouders en ande-
re zorgverleners, (3) het in kaart brengen van de aard en mate van geboden hulp aan de 
gezinnen. 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onder-
zoeksmethoden. Klinische metingen werden gebruikt voor het vaststellen van veranderin-
gen tijdens de therapie. Semi-gestruktureerde interviews (op band opgenomen en vervol-
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gens uitgeschreven) werden (afzonderlijk) gehouden met de jongens, hun ouders, betaalde 
zorgverleners en therapeuten. 

Het hier gerapporteerde onderzoek is gericht op het perspectief van de moeders. De 
moeders deden veel moeite om de situatie te begrijpen en in het gerede te komen met 
hetgeen met hun zonen was gebeurd en wat henzelf is overkomen. Zij trachtten met moei-
te in het reine te komen met hun verwarde en vaak conflicterende emoties. Zij voelden zich 
vrijwel totaal in de steek gelaten door de hulpverleners, zowel in de context van het mis-
bruik in het verleden van hun zonen als het heden. Zij hadden weinig vertrouwen in de 
toekomst. 

Er is grote behoefte aan het ontwikkelen van doeltreffende en cliëntvriendelijke hulp-
verleningsmethodieken voor de ouders van jongens met een verstandelijke beperking, die 
zijn misbruikt en nu zelf dader zijn. 

Hoofdstuk 10 

Discussie 

In dit laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bevindingen uit dit proefschrift. De 
resultaten worden in een bredere context geplaatst met gebruikmaking van andere acade-
mische en literaire bronnen. Antwoord wordt gegeven op de in de inleiding gestelde vra-
gen. De keuze van de etnografische onderzoeksmethoden wordt gerechtvaardigd door de 
rijkheid van het materaal en de hieruit voortvloeiende hypothesen en inzichten. De tweede 
vraag, dit is de kern van het proefschrift, heeft betrekking op wat leven in een gesloten 
afdeling betekent. Aangetoond wordt dat het leven van mannen en vrouwen emotioneel 
en fysiek gedepriveerd is. Door institutionalisering van kindsaf aan is het probleemgedrag 
met de jaren toegenomen. Zij zijn kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik. De verhui-
zing naar de maatschappij heeft voor hun leven niet veel verandering meegebracht, zij 
blijven sociaal en fysiek uitgesloten. Verschillen werden gevonden in de wijze waarop man-
nen en vrouwen op de gesloten afdelingen werden gezien en bejegend, maar in geen van 
de gevallen werden zij behandeld als mannen en vrouwen met normale seksuele behoef-
ten. 

Andere vormen van inrichtingen komen ter sprake en de ernstige invloed die opsluiting 
kan hebben op mensen zonder verstandelijke beperkingen, zoals politieke gevangenen en 
krijgsgevangenen. Dit om te laten zien dat het niet slechts mensen met verstandelijke be-
perkingen zijn, die gedreven worden tot bizar en zelfs 'waanzinnig' gedrag. 

De ervaringen van mannen en vrouwen op de gesloten afdelingen werden vergeleken 
met die van mensen, die thuis wonen. Aangetoond werd dat deze zeer verschillen. De 
mannen en vrouwen, die thuis woonden behielden hun individuele en sociale identiteit en 
maakten echt deel uit van het gezin. De gezinsleden 'luisterden' naar hun uiteenlopende, 
meestal niet-verbale, manieren van communiceren. Ouders waren vastbesloten om hen 
niet in instellingen te laten opbergen. 

De laatste vraag heeft betrekking op adolescente jongens, die als kind misbruikt wer-
den en nu zelf daders zijn. De moeders vonden dat zij geen gehoor kregen bij de hulpverle-
nende instellingen. Zij waren verward en angstig voor hetgeen met hun zonen aan het 
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gebeuren was. De professionele hulpverleners zagen residentiële hulpverlening als enige 
mogelijkheid voor een oplossing, terwijl de moeders hulp wilden om hen thuis te kunnen 
houden. 

Het in 2001 gepubliceerde rapport 'Valuing People' brengt een aantal principes naar 
voren: rechten, onafhankelijkheid, keuze en inclusie. Deze belangrijke uitgangspunten 
liggen nog steeds ver buiten bereik van deze mannen en vrouwen. Negatieve houdingen 
zijn nog steeds in de samenleving aanwezig en bij veel van de mensen die met ze werken. 
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Eenvoudige samenvatting 
HOOFDSTUK 1 

inleiding 

• Dit boek gaat over de levens van mensen met een ernstige ver-
standelijke beperking. De meesten van hen kunnen niet praten. Ze 
kunnen zichzelf niet wassen of aankleden. Ze kunnen niet zelf 
naar de wc. Ze hebben andere mensen nodig om hen te helpen. 

• De meesten van hen hebben ook moeilijk gedrag. Ze doen zichzelf 
pijn, of ze doen andere mensen pijn, of ze proberen dingen stuk 
te maken, of weg te lopen. 

• Sommigen van hen wonen thuis. Sommigen hebben heel lang op 
een gesloten afdeling gewoond, in een groot instituut. Zij wonen 
nu in gewone huizen in de buurt. 

Wat wij te weten wilden komen 

• Is onze manier van onderzoeken een goede manier of niet? Als 
wij veel tijd met mensen doorbrengen, komen wij veel over hen te 
weten. De mensen in ons onderzoek konden ons niet vertellen of 
ze wel met het onderzoek mee wilden doen. Is dat erg? 

• Hoe is het om de hele tijd op een gesloten afdeling te wonen? 
Gaan mensen anders denken of voelen als ze opgesloten zijn? 
6aan ze zich anders gedragen? 

• Worden mannen, die samen op een gesloten afdeling wonen an-

ders benaderd dan vrouwen, die samen op een gesloten afdeling 
wonen? 
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De instituten zijn gesloten en de mensen die er woonden zijn ver-
huisd. Leiden zij nu een normaal leven in de maatschappij? 

Sommige mensen met een ernstige verstandelijke beperking wo-
nen thuis bij hun familie. Zijn hun levens anders dan de levens van 
mensen op een gesloten afdeling? 

Hoe denken andere mensen over jongemannen met een verstande-
lijke beperking die seksueel misbruik plegen? Wat zal er met de-
ze jongemannen gebeuren als zij ouder worden? 



HOOFDSTUK 2 

• Bij dit soort onderzoek heb je geen vragen opgeschreven waar je 
ja of nee op moet antwoorden. 

• De onderzoeker probeert het leven van andere mensen te begrij-
pen. Als mensen kunnen praten, gaat de onderzoeker lang met hen 
praten. 

• De onderzoeker vraagt hen naar hun leven. De onderzoeker 
vraagt hoe zij zich voelen en wat zij graag willen. De onderzoeker 
vraagt hen ook waar zij niet van houden. 

• De onderzoeker komt vaak op bezoek. Bijvoorbeeld iedere week, 
gedurende een jaar of nog langer. De onderzoeker leert hun 
leefomgeving goed kennen. 

• Als iemand niet kan praten, brengt de onderzoeker veel tijd met 
hem of haar door. De onderzoeker probeert te begrijpen wat ie-
mand bedoelt, die niet kan praten. 

• Met dit soort onderzoek probeert de onderzoeker te begrijpen: 

o waarom mensen dingen zeggen 

o waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen 

o wat het voor hen betekent 
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HOOFDSTUK 3 

Wat wij te weten wilden komen 

• Wij wilden onderzoek doen met mensen, die geen toestemming 
kunnen geven. Dit betekent dat zij ons niet kunnen vertellen of 
zij wel willen dat wij tijd met hen doorbrengen. Geeft dit pro-
blemen? 

• Dit soort onderzoek houdt in: 

o proberen mensen te leren kennen 

o proberen te begrijpen hoe zij zich voelen over hun leven 

Is dit soort onderzoek nuttig? 

• De dingen die we over mensen te weten komen moeten privé blij-
ven (bijvoorbeeld hun naam). Kunnen wij toch over het onderzoek 
schrijven? 

• Sommige dingen die wij te weten zijn gekomen zijn erg schok-
kend. Mensen kunnen ervan in de war raken als ze het horen. Is 
het belangrijk dat wij er toch over schrijven? 

• Er zijn erge dingen gebeurd met mensen die in grote instituten 
woonden. Die instituten zijn nu gesloten. Waarom is het toch be-
langrijk om erover te schrijven? 

Wat wij gedaan hebben 

• Wij keken heel zorgvuldig naar ons onderzoek in het instituut. 

200 



• Wij keken nog eens naar wat we te weten zijn gekomen en wat wij 
erover hadden geschreven. 

• Wij lazen wat andere mensen hebben geschreven. Zij schreven 
over wat je wel en niet moet doen als je onderzoek doet met 
mensen die geen toestemming kunnen geven. 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• Sommige mensen kunnen geen toestemming geven als het onder-
zoek begint. Maar de onderzoeker kan kijken wat de persoon 
doet, telkens als de onderzoeker op bezoek komt. Op die manier 
kan de onderzoeker zien of de persoon op die bepaalde dag wel 
mee wil doen aan het onderzoek. 

Mensen vinden het niet erg om mee te doen aan onderzoek als de 
onderzoeker tijd aan hen besteedt. De meeste mensen houden 
ervan als iemand in hen is geïnteresseerd. 

Het is belangrijk dat we over de levens van deze mannen en vrou-
wen schrijven. Andere mensen moeten het te weten komen. Wij 
moeten in de toekomst niet dezelfde fouten maken. 

Mensen die uit de instituten zijn verhuisd hebben nu nieuwe ver-
zorgers. Het is belangrijk dat deze verzorgers weten wat er in 
het verleden met de mensen is gebeurd. 
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HOOFDSTUK 4 

n en 
o 

Wat wij te weten wilden komen 

• Er woonden 20 mannen op een gesloten afdeling in een oud insti-
tuut. Wij wilden ieder van hen goed leren kennen. 

• Wat hadden zij voor een leven? 

• Wat hadden ze nodig? Waar hielden ze van? Waar hadden ze een 
hekel aan? 

Wat wij gedaan hebben 

• Wij hebben veel tijd doorgebracht met de mannen op de gesloten 
afdeling. Wij bezochten hen bijna 3 jaar lang. We schreven alles 
op over deze bezoeken. 

• Sommige mannen hadden nog ergens familie. Wij hebben met hun 
familie gepraat. 

• Wij hebben over iedere man geschreven. Wij gaven deze gede-
tailleerde verhalen aan hun toekomsti 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• De afdeling was troosteloos . Het leek meer op een hal of zaal 
dan op een huis. 

• De meeste mannen woonden al van kindsaf aan in het instituut, 
soms waren zij nog geen 8 jaar oud. 

• Ze werden niet als individuen behandeld, of als volwassen mannen. 
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Andere mensen dachten dat zij gevaarlijk waren. Of dat ze ande-
ren pijn deden op een seksuele manier. 

Zij waren altijd op de afdeling. Ze deden niks buiten de afdeling. 
Ze waren weggestopt van de buitenwereld. 

Het leek alsof het niemand iets kon schelen hoe zij zich voelden, 
zelfs niet als zij verdrietig of overstuur waren. 

Hun moeilijke gedrag werd met medicijnen behandeld. Niemand 
probeerde erachter te komen waarom zij zo ongelukkig waren. 



HOOFDSTUK 5 

Wat wij tc weten wilden komen 

• Er waren 11 vrouwen, die vrijwel hun hele leven op een gesloten 
afdeling hadden gewoond in een oud en groot instituut. 

• Wat voor leven hadden zij? 

• Hoe was het voor de vrouwen om in de maatschappij te komen 
wonen toen de afdeling gesloten werd? 

• Lijkt hun leven nu meer op het leven van andere mensen in de 
maatschappij, of zijn zij nog steeds buitengesloten? 

• Worden zij meer als gelijke behandeld door hun verzorgers, nu 
zij niet meer in het instituut wonen? 

Wat wij gedaan hebben 

• We hebben veel tijd doorgebracht met de vrouwen toen zij nog 
op de gesloten afdeling woonden en daarna in hun nieuwe wonin-
gen. 

• We hebben alles opgeschreven over onze bezoeken. 

• Sommige vrouwen hadden nog ergens familie wonen. Wij hebben 
met hun familie gepraat. 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• Het was vaak erg moeilijk voor de vrouwen om te verhuizen. 

• Niemand vertelde hen wat er gebeurde. 
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• Ze hadden weinig keuze over waar zij naartoe verhuisden of met 
wie zij samen gingen wonen. 

• De mensen die voor hen zorgden in hun nieuwe huis wisten niet 
veel over hen. De nieuwe verzorgers wisten niets over het leven 
van de vrouwen. De verzorgers wisten niet waar de vrouwen wel 
en niet van hielden. 

• Voor de meeste vrouwen leek het leven in hun nieuwe tehuis erg 
veel op hun oude leven. Er waren nog steeds veel regels. Ze kre-
gen nog steeds te horen wat ze moesten doen. Ze kregen geen 
gelegenheid om nieuwe vrienden te maken. Overdag was er bijna 
niets te doen. 

• Het was voor 3 vrouwen anders. Zij konden nu meer keuzes ma-
ken. Zij hadden een beter leven. 
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HOOFDSTUK 6 

Wat wij te weten wilden komen 

• 20 Mannen met een ernstige verstandelijke beperking zijn ver-
huisd naar een nieuwe woning. Zij hadden vrijwel hun levenlang op 
een grote, gesloten afdeling gewoond. 

• Hoe was het voor hen om weg te gaan van de afdeling? 

• Begon hun leven nu meer te lijken op het leven van andere mensen 
in de samenleving? 

• Behandelden hun verzorgers hen nu meer als gelijke? 

Wat wij gedaan hebben 

• Wij gingen vaak bij de mannen op bezoek in hun nieuwe tehuis. 
Wij praatten met hen (hoewel de meeste mannen niet zelf konden 
praten). 

• Wij kwamen erachter wat voor levens zij nu leidden. 

• Wij deden mee met de dingen, die nu in hun nieuwe tehuizen ge-
beurden. 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• Vergeleken met de afdeling, leken de nieuwe tehuizen van de 
mannen meer op de huizen van andere mensen in de samenleving. 

• De mannen hadden meer vrijheid binnen hun huis, maar zij zaten 
nog steeds opgesloten. Ze hadden bijna niks te doen. 

• Voor de meeste mannen veranderde er bijna niks. 
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• Ze hadden vrijwel geen leven buitenshuis. Ze leerden geen andere 
mensen kennen en maakten geen vrienden. 

• De houding van hun verzorgers was erg belangrijk. Als de mensen 
die de baas waren zich niet veel van de bewoners aantrokken, dan 
leek het mooie nieuwe tehuis in de buurt nog steeds op een afde-
ling in een instituut. 
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HOOFDSTUK 7 

Wat wij te weten wilden komen 

• Hoe voelen ouders zich over de verzorging van een zoon of doch-
ter met een ernstige verstandelijke beperking, die zeer moeilijk 
gedrag vertoont? 

• Een moeder zorgt misschien wel de hele tijd voor één persoon. 
Vinden de andere gezinsleden dit erg? 

• Krijgen gezinnen genoeg hulp van de instanties? 

• Hoe kijken ouders tegen de toekomst aan? 

• Zouden zij hun zoon of dochter laten opnemen in een tehuis? 

Wat wij gedaan hebben 

• We hebben 20 gezinnen 3 jaar lang bezocht. 

• We praatten meestal met de moeders. Maar we praatten ook met 
de vaders, broers en zussen. 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• De moeders besteedden bijna al hun tijd aan het verzorgen van 
hun zoon of dochter met een beperking. Deze zoon of 
dochter maakte echt deel uit van het gezin. 

• Soms hadden de moeders bijna helemaal geen tijd voor hun man. 

• Sommige gezinnen raakten geïsoleerd van vrienden en familie 
buiten het gezin. 
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• De plaatselijke hulpverlening was slecht. De gezinnen hadden veel 
meer hulp en steun nodig dan zij kregen. 

• De moeders hadden niet veel goede woorden over voor de instel-
lingen of tehuizen in de buurt en voor de mensen die daar woon-
den. 

• Zij deden alles voor hun kind. Ze wilden beslist niet dat hun kind 
ooit in zo'n instelling of tehuis zou moeten wonen. 
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HOOFDSTUK 8 

Wat wij te weten wilden komen 

• Wc weten al dat sommige mensen slechtere hulp krijgen dan an-
deren. Er is slechtere hulp voor: 

o Families met een andere huidskleur (zoals Afrika en de Cari-
bische eilanden) 

o Etnische minderheidsgroeperingen (zoals mensen uit India, 
Pakistan en China) 

• Vinden deze mensen dat zij goed worden geholpen? Krijgen zij de 
juiste hulp? 

• Denken zij dat mensen hen soms oneerlijk behandelen? 

Wat wij gedaan hebben 

• We praatten met mensen uit 30 gezinnen, die thuis zorgden voor 
een volwassen gezinslid met een verstandelijke beperking. 

Wat wij te weten zijn gekomen 

• De gezinnen kregen niet genoeg hulp van buitenaf. 

• Slechts 8 van de 30 gezinnen had een maatschappelijk werker. 
Slechts 3 van hen vond dat die maatschappelijk werker nuttig 
was. 

• Heel weinig gezinnen vonden dat zij oneerlijk behandeld werden 
omdat zij tot een minderheidsgroepering behoorden. 
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Meer dan de helft van de verzorgenden was ouder dan 60 jaar. 
Een kwart was ouder dan 70 jaar. Sommigen waren erg ziek of 
hulpbehoevend. 

De ouders vonden dat niemand hen hielp om vooruit te plannen, 
voor als zij niet meer voor iemand konden zorgen of voor als zij 
zelf dood gingen. 

Slechts weinig gezinnen hadden grotere families, die hen steun 
konden bieden. 

Het was het moeilijkst voor de gezinnen, die zorgden voor iemand 
die heel erg veel hulp van hen nodig had. 

De meeste ouders wilden niet dat hun zoon of dochter naar een 
tehuis of inrichting ging. Ze dachten niet dat hun zoon of dochter 
daar genoeg liefde en zorg zou kunnen krijgen. Ze waren bang dat 
niemand hun zoon of dochter daar kon beschermen tegen mis-
bruik. 



HOOFDSTUK 9 

Wat we te weten wilden komen 

• Sommige jongemannen met een verstandelijke beperking zijn 
seksueel misbruikt toen ze klein waren en misbruiken nu zelf an-
dere kinderen. 

• Hoe kijken hun moeders tegen hen aan? Hoe voelen hun moeders 
zich? 

• Kregen de moeders de hulp en steun die zij nodig hadden? Kregen 
hun zonen hulp? 

• Begrepen zij wat er aan de hand was met hun zonen? 

Wat we gedaan hebben 

• De jongemannen kregen psychotherapie met een groep andere 
jongemannen. Wij praatten gedurende die tijd met hun moeders. 
Het onderzoek duurde 3 jaar. 

• Dit hoofdstuk gaat over de moeders. Maar we praatten ook met 
de jongens zelf. 

• We praatten ook met de mensen, die voor hen zorgden op school 
of in een tehuis. 

Wat we te weten zijn gekomen 

• De moeders vonden dat zij erg weinig hulp en steun hadden ge-
kregen de afgelopen jaren. 
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• Zij waren erg verdrietig over wat er in het verleden met hun zo-
nen is gebeurd. Ze waren van streek over sommige dingen, die hun 
zonen nu deden. 

• Het was moeilijker voor hun zonen om te praten over wat er met 
hen was gebeurd, omdat zij een verstandelijke beperking hadden. 

• De moeders zeiden dat het moeilijk voor hun zonen was om met 
het feit om te gaan dat zij misbruikt waren. Andere mensen be-
grepen niet hoe moeilijk dat was. De moeders dachten ook dat 
het moeilijk was voor hun zonen om te begrijpen wat er nu met 
hen aan de hand was. 

• De moeders probeerden het allerbeste te doen voor hun zonen. 
Zij waren erg bezorgd over wat er in de toekomst met hen zou 
gebeuren. 

• De moeders dachten dat andere mensen hun zonen alleen maar 
als seksuele misbruikers zagen en niet als jonge mensen die zelf 
misbruikt waren. 
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• De Engelse regering heeft een rapport geschreven over hoe het 
moet worden voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarin staat dat zaken moeten worden verbeterd. Maar er is niet 
veel veranderd voor mensen met een ernstige verstandelijke be-
perking met moeilijk gedrag. De houding van mensen tegenover 
hen is niet veranderd. 

i 
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HOOFDSTUK 10 

o 
fct$ 8 ''fff 

Dit laatste hoofdstuk gaat over wat we allemaal te weten zijn 
gekomen. 

De manier waarop wij onderzoek deden was een goede manier om 
dingen te weten te komen. Wij leerden mensen heel goed kennen. 

De mannen en vrouwen op gesloten afdelingen hadden helemaal 
geen goed leven. Zij hadden geen vrienden buiten de afdeling. Ze 
brachten vrijwel al hun tijd op de afdeling door. Ze hadden daar 
niks te doen. 

De mannen werden anders benaderd dan de vrouwen. Het perso-
neel vond dat de mannen agressief waren en behandelden de 
vrouwen alsof het kinderen waren. 

Na de verhuizing uit het instituut wonen zij in mooiere huizen. 
Maar hun leven veranderde niet veel. Ze zaten nog steeds opge-
sloten. Ze hadden thuis niet veel te doen. Ze maakten geen nieu-
we vrienden. 

Wij vergeleken het leven van de mannen en vrouwen in de institu-
ten met het leven van mensen, die thuis woonden met hun familie. 
We kwamen erachter dat hun leven heel anders was. De gezinnen 
hielden veel van de mensen die thuis woonden. Hun leven leek 
meer op dat van andere mensen in de samenleving. 

De moeders van jongemannen, die misbruikt waren en die nu zelf 
andere kinderen misbruikten, hadden veel meer hulp en steun no-
dig. Zij dachten dat het niemand kon schelen wat er met hen ge-
beurde. De mensen, die met deze jongens werkten vonden dat zij 
maar in een inrichting of tehuis moesten gaan wonen. Maar hun 
moeders wilden hen thuis houden. 
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