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1 Probleem en vraagstelling 

1.1 Het probleem 

Frans huilt een paar tranen, waarna er een oninvoelbare grijns op zijn gezicht verschijnt. Frans 
is matig verstandelijk gehandicapt. Hij is veertien jaar oud en opgenomen in een kliniek 
voor langdurige behandeling van verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Frans wil niet meer naar huis in het weekend. Telkens weer schreeuwt hij: "Ik wil geen 
ouders meer, ik wil dat ze dood zijn!" Terwijl hij deze zin uitspreekt, is zijn lichaam één 
krampachtige afweermachine. 

De ouders van Frans zijn ten einde raad. Het afgelopen weekend was een nachtmerrie. 
Zaterdagochtend stond Frans plotseling achter zijn moeder met een broodmes in zijn hand. 
Zijn gezicht had een vreemde grijns en dreigend zei hij: "Ik ga je dood maken!" 

Angst en wanhoop hebben in dit weekend de ouders het laatste beetje hoop op vooruitgang 
ontnomen. De ouders zijn op, de rek is eruit. Zij tasten in het niets. Steeds meer vragen zij 
zich af: "Is dit ons kind? Zal het dan nooit beter gaan?" 

Niemand weet er meer raad mee, ook in de kliniek weet men het niet meer. 

De hierboven geschetste probleemsituatie is niet uitzonderlijk. In de dagelijkse praktijk van 
het werken met kinderen met een verstandelijke handicap en andere ontwikkelingsstoornis
sen worden wij regelmatig geconfronteerd met dergelijke schrijnende situaties. Het zijn situ
aties waarin alle betrokkenen - de jongere met zijn handicap, de ouders, de broers en zussen, 
de begeleiders en behandelaars - het gevoel hebben: "Wij kunnen niet verder, wij zitten muur
vast". 

In zo'n situatie wordt de jongere die reeds een handicap heeft ook nog eens geconfronteerd 
met een stilstand in zijn ontwikkeling, waardoor er sprake is van een dubbele handicap. 
Dientengevolge ontstaat er veelal een neergaande spiraal van negatief, agressief of zelfver
wondend gedrag. De ouders hebben geen passend antwoord meer en zijn bang geworden voor 
hun eigen kind. De begeleiders en behandelaars van de kliniek waar de jongere is opgenomen 
weten ook niet meer hoe de vastgelopen situatie in een positieve richting omgebogen kan wor
den. Hen rest vaak louter nog het terugvallen op sedatief of seperatief ingrijpen. 

In zo'n situatie ontstaat er een impasse. Dergelijke impasse-situaties komen in de bege
leiding van mensen met een verstandelijke handicap vaak voor en vragen om een andere bena
dering. 

Wij spreken van een impasse als: 
- Ouders en/of medewerkers van de kliniek gevangen raken in het gevoel: "We kunnen het 

niet meer. De jongere gaat achteruit; hij vertoont zulk onhandelbaar gedrag dat we er onze
ker, onmachtig of angstig van worden". 
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- Ouders en/of medewerkers van de kliniek niet tot een werkbare relatie kunnen komen rond 
de behandeling van de jongere. 

- De jongere gedrag toont dat een gevaar vormt voor de jongere zelf en/of zijn omgeving, 
zoals apathie, fysiek geweld, agressie en zelfbeschadiging. 

Alle genoemde elementen dienen in één of andere vorm aanwezig te zijn om te spreken van 
een impasse-situatie. 

In onze optiek is er sprake van het doorbreken van een impasse als zowel het individuele kind, 
de ouders, alsook de begeleiders en de behandelaars van de kliniek het gevoel hebben daad
werkelijk verder te kunnen met elkaar. 

Geconfronteerd met dergelijke ernstige impasse-situaties hebben wij al werkend een behan
delmethode ontwikkeld die in de praktijk een werkzaam antwoord bleek te zijn. Het is een 
combinatiebehandeling, waarin gebruik gemaakt wordt van de antroposofische orthopeda-
gogie tezamen met een specifieke systeemtherapeutische benadering. We hebben deze com
binatiebehandeling inmiddels bij vele ernstige impasse-situaties toegepast en in de meeste 
gevallen heeft dat geleid tot het doorbreken van de impasse. 

1.2 Vraagstelling 

De ervaringsweg leerde ons dat bij een bepaalde benadering van impasse-situaties een bepaald 
resultaat ontstaat. Er is dan sprake van een samenhang tussen de toepassing van die bepaal
de benadering én het ontstane resultaat. 

Toen ontstonden er bij ons vragen: wat blijft er over van deze indrukken indien we onze 
interventies zo systematisch mogelijk beschrijven? Doen we wel wat we denken te doen? 

Als de impasse doorbroken wordt, is dan vast te stellen of er veranderingen hebben plaats
gevonden, en zo ja welke? 

Uit deze vragen zijn de volgende onderzoeksvragen naar voren gekomen: 
1 Waaruit bestaat het daadwerkelijk diagnostisch en hulpverlenend handelen tijdens de com

binatiebehandeling, en welke overeenkomst is er tussen het daadwerkelijk handelen en het 
door ons gewenste handelen? 

2 Welke veranderingen zijn er vast te stellen bij de jongere, de ouders en de begeleiders van 
de kliniek? 

De beantwoording van deze vragen gebeurt als volgt: 
Allereerst wordt de behandelingsmethodiek beschreven en de daarbij door ons gehanteer

de uitgangspunten. We hebben een onderzoeksopzet gekozen waarbij er metingen worden 
verricht bij aanvang en bij beëindiging van de combinatiebehandeling. Deze metingen vin
den zowel plaats bij de jongere (geïdentificeerde patiënt) als bij de ouders en begeleiders van 
de kliniek. Het daadwerkelijke hulpverleningsproces wordt per sessie beschreven, evenals 
de bespreking tussen de beide therapeuten na elke sessie. Vervolgens wordt aan de hand van 
de beschrijvingen van twaalf cases en op basis van de uitkomsten van de instrumentmetin-
gen de relatie beschreven tussen het probleem bij aanvang, de toegepaste behandeling en de 
uitkomst aan het einde van de combinatiebehandeling. 
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