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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Mental handicap and ageing
1. Bij ongewijzigd opname- en ontslagbeleid zal de vraag naar plaatsen in de
intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten zeker tot de eeuwwisseling
toenemen.
2. De toenemende zwaarte in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, tegen de
achtergrond van de veroudering van de bewoners, wordt vooral veroorzaakt door
jongere en niet zozeer door oudere bewoners.
3. Als de verzorging van functioneel bejaarde bewoners van gezinsvervangende
tehuizen daar niet meer verantwoord gerealiseerd kan worden dan heeft opvang in
een instelling voor verstandelijk gehandicapten de voorkeur boven opvang in een
régulier verzorgings- of verpleeghuis.
4.

Bij ernstig verstandelijk gehandicapten komt de ouderdom niet alleen met gebreken
maar ook nog eerder.

5. Ten behoeve van de capaciteitsplanning van de zorg voor verstandelijk
gehandicapten is een case-register van allé verstandelijk gehandicapten die gebruik
(willen) maken van voorzieningen in die zorg noodzakelijk.
6.

Binnen de psychiatrische gezinsverpleging zal onderscheid gemaakt moeten
worden tussen gezinnen met een resocialisatiefunctie en gezinnen met een
stabilisatiefunctie. Dit om tegenstrijdige verwachtingen van het gezin, de organisatie
en de patient te vermijden en het eigenlijke doel van de opvang binnen
gezinsverpleging voor allé betrokken partijen te verduidelijken.
Haveman MJ, Maaskant MA. Psychiatrische gezinsverpleging in Nederland. Rijksuniversiteit Limburg.
Maastricht, 1990.

7. In de nota 'Weer samen naar school' (WallageJ. Weersamen naar school. Ministerievan
Ondeiwijs en Wetenschappen. Rijswijk. 1990) is met name aandacht geschonken aan de
bestuurlijke aspecten van de integratie van leerlingen van het speciaal onderwijs in
het basisonderwijs. Het ontbreken van duidelijke voorstellen voor de
onderwijskundige invulling van deze integratie is een ernstig manco.
8. Als het functioneel en sociaal integreren van bewoners in de samenleving het doel
van gezinsvervangende tehuizen is, dan heeft deze zorgvorm haar bestaansrecht
nog niet aangetoond.
9. In het normalisatie- en integratiebeleid ten aanzien van verstandelijk gehandicapten
wordt vergeten dat verstandelijk gehandicapten met zeer agressief en/of
zelfverwondend gedrag in de samenleving niet worden geaccepteerd.
10.

Het procès van deïnstitutionalisering van psychiatrische patiënten in de Verenigde
Staten van Amerika heeft voor veel betrokkenen alleen geleid tot een verandering
van hun stigma, namelijk van 'psychiatrische patient' naar 'dakloze'.

11.

Het nadeel van het hebben van ratten als huisdier is dat te vaak wordt gevraagd
waarom het leuk is.

Marian Maaskant
Maastricht, 9 September 1993

