
) Zel f  re dzaamheid

Van professionele controle naaï zelfonderzoek

W rew W mweere% w eK rewwew & w wre
Zelfredzaamheid bevorderen is uitgangspunt en doel van de zorg volgens de Wet

maatschappelijke ondersteuning. Weinig omstreden zo lijkt het. Wie wil er niet

zelfstandig zijn? Wie houdt van bemoeienissen die de autonomie van mensen

aantasten? Toch dreigt dat laatste te gebeuren als hulpverleners blijven bepalen

hoe redzaam een zorgwager is en welke zorg of voorziening daarbij hoort. Harrie

van Haaster en Fêdde Bergsma ontwikkelden een alternatief.

eifredzaamheid en eigen regie bevorderen
werkt alleen als burgers zelf in hoge mate mo-
gen bepalen wat zij zelf kunnen en waar zij

huip voor of bij nodig hebben. Het eigen antwoord
van burgers op wat hen is overkomen en op hun
toekomst versterkt hun zelfredzaamheid. Daar past
geen hulpverlening en zorg bij die vol zit met me-
chanismen die daar haaks op staan. Vanuit die op-
tiek is het zo gek nog niet dat het huidige beleid
inzet op eigen verantwoordelijkheid en zeifstandig-
heid. Dat biedt kansen om deze idealen in praktijk
te brengen. De overheid wil af van betaalde dien-
sten voor zaken die je zelfook kunt. So far, so good.
Maar wie bepaalt wat iemand wel en niet zelf kan?

Zelfredzaamheid meten

Door de gelijktijdige noodzaak om op de zorgkos-
ten te bezuinigen staan gemeenten nu voor de
moeilijke taak te bepalen: wat wel betalen en wat
niet? Ze zien in het gebruik van de zogeheten zelf-
redzaamheidsheidsmatrix (ZRM) de oplossing voor
dit probleem. Met behulp van de ZRM geven profes-
sionals een oordeel over de mate van zelfredzaam-
heid op elf levensterreinen: financiên, dagbeste-
ding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en
lichamelijke gezondheid, verslaving, actiyiteiten van
het dagelijkse leven, sociaal netwerk, maatschappe-
Iijke participatie, justitie. Een apart onderdeel vormt
sinds 2013 de zorg voor kinderen. Op elk gebied kan
iemand scoren op 'acute problematiek', 'niet zelf-
redzaam','beperkt zelfredzaam','voldoende zelfred-
zaam' en'volledig zelfredzaam'.

De ZRM is in 2010 door de Amsterdamse GGD
ontwikkeld voor de specifieke doelgroep van de
openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) om in-
gewikkelde en complexe situaties op een eenvou-
dige manier in beeld te brengen. Deze ZRM gaat nu

gebruikt worden bij alle volwassenen die een toe-
nemend beroep doen op Wmo en wijkzorg, onder
andere met als doel de toegang tot professionele
zorg of voorzieningen te kunnen indiceren. Nog af-
gezien van de vraag ofhet wel zo'n goed idee is de
ZPd/I zo breed in te zetten, is het ook de vraag of
het afnemen van deze matrix door een hulpverlener
niet haaks staat op het doel de alom omarmde zelf-
redzaamheid niet alleen te meten maar ook aan te
boren en te bevorderen.

De paradox

Het grootste probleem is dat de normvan de zo be-
zongen zelfredzaamheid geen
eigen keuze is maar wordt op-
gelegd. In de voorgestelde werk-
wijze blijft het de hulpverle-
ner die de indicatie stelt, bepaalt
welke hulp van wie moet komen,
en defrnieert op welke manier ie-
mand zelfredzaam is of moet zijn.
Om met behulp van de ZRM tot
een deskundig oordeel te kun-
nen komen, heeft de hulpver-
lener allerlei informatie nodig.
Plaatsnemen aan de keukentafel
is bedacht als de meest natuur-
Iijke en huiselijke manier om deze
informatie te vergaren.

Voor alle hokjes zijn criteria
geformuleerd en de hulpverlener
krijgt een training om de ZRM be-
trouwbaar te kunnen afnemen.
Volgens een strikt protocol inven-
tariseert hij de noden en welke
zorg of voorziening nodig is om
die te lenigen. Ook brengt hij of

De keukentafel is de plek waar de ZRM

wordt doorgenomen
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zij in kaart wat de cliënt zelf of zijn naaste omge-
ving kan doen om daarin te voorzien.

Hoe goed het ook is dat andere dan professionele

hulpbronnen in beeid komen, zoals mantelzorgers
en ervaringsdeskundigen, de professional zo'n cen-
trale positie geven voedt van meet af aan het wan-
trouwen van burgers in de besluitvorming over de
eigen hulpwaag. De toon is gezet. In de procedure is
het de deskundige beoordelaar die met de blik van

de hulpverlener beslist of en welke professionele

hulpveriening nodig is.

Emancipatie aan de keukentafel

Wij bepleiten een werkwijze die is gebaseerd op
vertrouwen in het vermogen van mensen om zelf
- al dan niet samen met een mantelzorger of erva-
ringsdeskundige - aan te geven wat hij nodig heeft
om zelfredzaam te zijn. Als we zelfredzaamheid wil-
len omarmen zal de cliënt niet alleen zichzelf seri-
eus moeten nemen, maar dient ook de hulpverlener
de cliënt serieus te nemen. Dat vraagt om een an-
dere bejegening en werkwijze. De hulpverlener ver-
andert van de alleswetende professional in meeden-
ker met de cliënt. InfoÍmeert over wat kan en wat
niet. Samen en in overleg bepalen zij wie weike zorg
kan bieden, professioneel ofuit het sociale netwerk.
Daarmee erkennend dat het niet gaat om verheerlij-
king van het individuele vermogen tot zelfredzaam-
heid maar om 'samenredzaamheid'.

In plaats van een bejegening die gebaseerd is op
wantrouwen (burgers zijn eropuit het onderste uit
de kan te halen) geeft de hulpverlener vertrouwen.
Vertrouwen in het vermogen van de cliënt om zijn
eigen pian op te stellen, en waar nodig in het sti-
muleren daarvan. Dat zou een belangrijke emanci-
patie zijn.

Meer  ze l f  doen

Om een werkwijze vanuit de cliënt te stimuleren
die past bij deze emancipatie, ontwikkelden wij
het concept Meer Zelf Doen, Mezzedo, Onderdeel
daarvan is een matrix die is afgeleid van de
Amsterdamse ZRM. Het verschil? Met de Mezzedo
meten cliënten zélf hun zelfredzaamheid. Een ander
verschil is dat in de ZRM de nadruk ligt op wat ie-
mand niet (meer) kan, en bij de Mezzedo op wat ie-
mand wel kan. Iemand die vindt dat hij daarbij on-
dersteuning nodig heeft, geeft aan op welke manier
hij dat zou willen, en, bij meerdere problemen, welk

De ZRM veïsus de MezzedoMatrix:
In de ZRM staat in rubriek'Ceesteli jke gezondheid'onder'niet zelfredzaam':
' Aanhoudende geestelijke gezondheidsproblemen die het gedrag kunnen
beïnvloeden. Maar geen gevaar zoor zíchzelÍ/anderen. Moeilijkheden in het
dagelíjks functíaneren door symptomen en/of geen behandeling'.
ln MezzedoMatrix staat hieï:'/k heb behoefie aan ondersteuning bij psychí-
sche problemen omdat ik me geestelíjk niet al te goed voel.lk wil míjn gees-
telijke gezondheid verbeteren door het volgende te ondernemen: Hier kan de
persoon dan zelf invullen wat hij/zij van plan is.

probleem prioriteit heeft en hij als eerste wil aan-
pakken. Ervaringsdeskundigen kunnen zo nodig
helpen brj het invullen van de Mezzedo Matrix en
kunnen daarvoor een training krijgen.

Net als de ZRM geeft de alternatieve matrix een
momentopname van waar de cliënt staat en naartoe
wil. De cliënt kan de Mezzedo Matrix ook gebrui-
ken om zich voor te bereiden op het gesprek met
de hulpverlener. Dat draagt bij aan een meer gelijk-
waardig gesprek, en kan uitnodigen tot het samen
invulien van de ZRM, wat in ieder geval een stap in
de goede richting is.

Meer zelf doen past in de herstelgedachte en as-
sessmeDts kunnen daarbij helpen. Dat kunnen as-
sessments van een diagnosticus zijn maar ook zelf-
onderzoeken. De Mezzedo Matrix kan worden
gebruikt om zichzelf en de eigen zorgbehoefte te
onderzoeken en in beeld te brengen.

Ten onrechte worden zelfassessments vaak ge-

wantrouwd. Een cliënt die zichzelf beoordeelt doet
dat ten behoeve van zelfonderzoek en in taal die
daarbij past. In tegenstelling tot de ZRM waarbij de
nadrul< Iigt op objectivering; de professional kijkt en
besluit.

Wie  a  zegt . . .

We vinden het allemaal belangrijk en benadrukken
dat mensen meer zelfredzaam zouden moeten zijn.
Daaraan werken begint met vertrouwen geven. Die
benadering staat haaks op wat nu dreigt, name-
Iijk dat het de macht van de hulpverlener blijft om

te beslissen over iemands zorg. De ervaring leert

dat mensen niet per definitie overwagen of oneer-
lijk zijn. Zet de ZRM niet in als controle-instrument
om beslissingen te nemen over mensen, maar geef

mensen een instrument waarmee ze zelfredzaam
zelf beslissingen kunnen nemen. Samen met hun
netwerk en betrokken hulpverleners. Wie a zegt...

Harríe van Haaster en Fêdde Bergsma

Meer informatíe op wwwzrm.nl, en voor de Mezzedo
M atri x www. R esultaatm e etq roep.nl.
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