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Voorwoord 

Het uit de bocht vliegen tijdens een autorally, vervolgens van de berg af naar beneden den
deren en met een klap tegen een boom tot stilstand komen - met als gevolg de auto total-
loss, enkele minuten buiten bewustzijn en vervolgens de ontdekking dat je nog leeft - wordt, 
na bekomen te zijn van de schrik, al snel geplaatst in de context van 'de weg was nat en 
glad', 'het zicht was slecht door de ochtendnevel' en 'het was een zeer scherpe bocht'. 
Toch is de enige manier om te voorkomen dat het 'uit de bocht vliegen' zich herhaalt niet het 
wegblazen van de nevel, het droogföhnen van de weg of het rechtleggen van de bocht, maar 
het aanpassen van je eigen rijstijl. 

Het vallen in een gletsjer-spleet en met een donderende klap op een sneeuwbrug tot stil
stand komen - waarbij de doodsangst omslaat in het gevoel nog te leven - , met als gevolg een 
gebroken arm, gebroken ribben, een geperforeerde long en 18 uur in de koude sneeuw lig
gen wachten op de reddingshelikopter, wordt na enig herstel in het ziekenhuis geplaatst in de 
context van 'door de bijzondere sneeuwomstandigheden ter plekke was juist die spleet onzicht
baar', 'het steile en gevaarlijke stuk van de gletsjer was nog niet bereikt'. 

Toch is de enige manier om te voorkomen dat het vallen in de gletsjerspleet zich herhaalt 
niet het verdwijderen van de sneeuw van alle spleten of het verfijnen van de definitie van 
gevaarlijk en minder gevaarlijk, maar door met een gids die de omgeving kent op pad te gaan 
en zo je eigen handelen aan te passen. 

Bovenstaande ongelukken zijn ons beiden overkomen in de periode dat wij bezig waren met 
het ontwikkelen van de in dit boek beschreven behandelmethode. Pas achteraf beseffen wij 
dat de boodschap die in deze gebeurtenissen opgesloten ligt een metafoor is voor de kern 
van de door ons ontwikkelde behandelmethode, namelijk: ernstige situaties waarin je belandt 
verlopen slechts dan anders als de deelnemers - met of zonder verstandelijke handicap - in 
deze situaties elk de eigen verantwoordelijkheid nemen als veroorzaker van de situatie. De 
ervaring heeft ons geleerd dat als je daar niet meer aan twijfelt, je in een gelijkwaardige ont
moeting komt met de ander, en daarin is het hebben van een verstandelijke handicap - in ern
stige of lichte mate - geen factor. 

Wij hebben met de beschrijving van deze nieuwe behandelmethode getracht een nieuwe 
mogelijkheid aan te geven als oplossing bij ernstige impasses in de behandeling en de ont
wikkeling van jongeren met een verstandelijke handicap en hun omgeving. Dit is gelukt dank
zij de hulp van de betrokken jongeren, hun gezinnen, hun begeleiders, alsook Michel, Myrthe, 
Jaap, Dick, Ursula, Erica, Odile, Ankie, Harry, Hedy, Willem, Fronica en Paulien en alle ande
ren van wie wij inzicht, steun, weerstand en bevestiging mochten ontvangen. Onze beide pro
motoren Ad van Gennep en Piet de Ruyter zijn wij veel dank verschuldigd vanwege hun zorg
vuldige, spiegelende en kritische ondersteuning. 

De ouders van de betrokken jongeren hebben uitdrukkelijk toestemming verleend om de 



resultaten van het onderzoek te publiceren. De gegevens die voorkomen in het boek zijn 
geanonimiseerd en onherkenbaar gemaakt. 

Wij hopen dat de inhoud van dit boek, als eindpunt van een lang proces, een startpunt 
mag zijn in het zoekproces naar de sleutel die datgene wat op slot zit wellicht kan helpen te 
ontsluiten. 
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