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2 Theoretische uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

De combinatiebehandeling richt zich op jongeren en jong-volwassenen met een verstande
lijke handicap die voor een langdurige behandeling residentieel zijn opgenomen, op de ouders 
c.q. het gezin van herkomst en op de behandelaars/verzorgers. Naast de verstandelijke han
dicap is er bij de behandelde jongeren sprake van (zeer) ernstige gedragsproblemen. De ver
standelijke handicap in combinatie met deze gedragsproblemen betekenen in de ontwikke
ling van het betreffende kind een ernstige stagnatie en leiden tot handelingsverlegenheid bij 
de ouders en andere betrokken opvoeders. Wij spreken in dergelijke situaties van een impas
se. Door met twee therapeuten op een bepaalde wijze samen te werken, wordt ernaar gestreefd 
de ontstane impasse te doorbreken. De ene therapeut werkt vanuit een individu-georiënteer
de orthopedagogische achtergrond en de andere vanuit een systeem-georiënteerde achter
grond. 

Wat zijn de theoretische uitgangspunten van de door ons in de praktijk ontwikkelde com
binatiebehandeling? 

Om deze vraag te beantwoorden zullen we eerst enkele gemeenschappelijke uitgangspun
ten beschrijven met betrekking tot mensen - en in het bijzonder jongeren - met een verstan
delijke handicap. Vervolgens zullen we de theoretische uitgangspunten die wij van belang 
achten formuleren vanuit een op het individu georiënteerde antroposofische orthopedagogi
sche invalshoek, en vanuit een systeemtherapeutische invalshoek. 

2.1.1 Gemeenschappelijke uitgangspunten 

Het hebben van een verstandelijke handicap betekent het hebben van veel beperkingen voor 
de mens met die handicap. Een verstandelijke handicap beïnvloedt vrijwel alle facetten van 
het leven en de kwaliteit van het bestaan. Het leren verloopt beduidend anders, het zelfstan
dig functioneren is meer of minder beperkt, er is een grotere afhankelijkheid van anderen, 
het gebruik kunnen maken van gangbare maatschappelijke faciliteiten (ontspanning, sport, 
cultuur, vervoer) is aanzienlijk moeilijker, het toekomstperspectief met betrekking tot werk 
en relatie is beperkt. Er is een blijvende afhankelijkheid van de steun van de sociale omge
ving (Van Gennep, 1994). 

Ondanks het gegeven dat een verstandelijke handicap beperkingen met zich meebrengt, 
zegt dit niets over de waarde van het mens-zijn. Net zoals mensen zonder een verstandelijke 
handicap hebben mensen met een handicap een eigen individuele kern. Die kern, die met 
'ik' aangeduid kan worden, heeft een intrinsieke wil om zich te ontwikkelen. Er is een behoef
te in ieder mens om zichzelf te actualiseren (Allport, 1972; Maslow, 1974). 
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Mensen met een verstandelijke handicap zijn beperkter in de mogelijkheden om zichzelf 
te actualiseren en moeten veelal grotere weerstanden overwinnen om dit, voor een deel, te 
realiseren. De behoefte om zichzelf te actualiseren is niet altijd een bewuste behoefte. Wij 
herkennen deze behoefte bij mensen met een verstandelijke handicap aan het plezier dat ze 
ervaren bij het zetten van stappen op het gebied van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en het 
nemen van eigen beslissingen. Ontwikkeling en zelfactualisatie zijn volgens ons noodzake
lijke ingrediënten voor het mens-zijn. Voor een mens met een verstandelijke handicap is het 
veelal een enorme worsteling om zichzelf op een samenhangende wijze kenbaar te maken. 

Ieder mens leeft in een sociale context. Andere mensen zijn onlosmakelijk verbonden met 
de ontwikkeling van een individu. Een mens met een verstandelijke handicap ervaart niet 
slechts de worsteling om zichzelf te actualiseren, maar ook om zich op een enigszins samen
hangende wijze kenbaar te maken aan de mensen in zijn omgeving. Dit levert voor de men
sen in zijn omgeving veel onduidelijkheden op, waardoor forse communicatieproblemen kun
nen ontstaan. Wat hun immers tegemoet treedt is een individu dat iets anders doet dan hij 
wil, of gedrag vertoont dat geheel andere gevoelens oproept bij omstanders dan wellicht 
bedoeld is. De communicatie van een mens met een verstandelijke handicap en zijn omge
ving is vaak stereotiep, weinig gevarieerd en roept makkelijk misverstanden op, dan wel komt 
bedreigend over. In de praktijk is gebleken dat deze misverstanden dermate hoog kunnen oplo
pen, dat er een algehele handelingsonvrijheid, dan wel verlegenheid ontstaat. Het gevolg hier
van kan zijn dat niemand meer raad weet met de situatie. Er ontstaat dan een impasse. 

Wij spreken van een impasse wanneer de persoon met een verstandelijke handicap vast 
komt te zitten in zich herhalende negatieve interactiepatronen, en de mensen in zijn omge
ving niet meer weten hoe hierop te reageren, onmachtig en wanhopig worden en er niet meer 
mee om kunnen gaan. Het gevolg hiervan is verdere stagnatie in de ontwikkeling van de per
soon met een verstandelijke handicap en een verslechtering van de sociale context (ouders, 
gezin van herkomst, behandelaars en verzorgers). Om uit de impasse te komen is het dus van 
belang om: 
a oog te hebben voor de individuele ontwikkeling van de persoon met de verstandelijke han

dicap met zijn mogelijkheden en beperkingen. 
b alle direct betrokkenen duidelijk te maken dat iedereen een probleem heeft en dat ook ieder

een nodig is om uit de impasse te komen. 

Wij huldigen de opvatting dat ook mensen met een verstandelijke handicap verantwoorde
lijk zijn voor hun eigen leven. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om de persoon met een 
verstandelijke handicap, al is het slechts voor een onderdeel, meer verantwoordelijk te maken 
voor zijn eigen leven en ook, afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijd, verantwoordelijk te 
stellen voor onderdelen van het eigen doen en laten. De direct betrokken mensen in zijn omge
ving achten wij verantwoordelijk voor de eigen reactie op de persoon met een verstandelijke 
handicap en wij helpen hen te begrijpen wat de persoon met een verstandelijke handicap wer
kelijk bedoelt en manieren te vinden om daarmee om te gaan. Wij richten ons op de direct 
gegeven sociale context (gezin van herkomst, behandelaars en verzorgers) en trachten van 
hieruit de veranderingen te stimuleren. 

Hoe het individu met een handicap ingeschakeld kan worden bij zijn eigen ontwikkeling, 
vraagt op concreet niveau inzichten en uitwerkingen vanuit een op het individu gerichte peda
gogische theorie en ervaring. Hoe de mensen in zijn omgeving ingeschakeld kunnen worden 
bij het opheffen van de vastgelopen interacties, vraagt om inzichten en uitwerkingen vanuit 
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systeemtherapie en systeemtherapeutische ervaring. 
Volgens ons is elk individu in staat om zichzelf te ontwikkelen ongeacht eventuele beper

kingen, en zijn de mensen in zijn omgeving in staat om passende antwoorden te vinden in de 
omgang met mensen met een verstandelijke handicap; aldus zijn zij samen in staat om uit de 
impasse te komen. 

Kenmerk van een impasse-situatie is dat de betrokkenen het zicht kwijt geraakt zijn op hoe 
zij het individu kunnen bereiken en hoe ze zelf antwoorden kunnen vinden om weer verder 
te kunnen. Dat rechtvaardigt het inschakelen van professionele hulp om uit de impasse te gera
ken. Kenmerk van de hulp die dan nodig is, is een combinatie van op het individu georiën
teerde orthopedagogische kennis en vaardigheden en op het betrokken systeem georiënteer
de systeemtherapeutische kennis en vaardigheden. De orthopedagogische benadering en de 
systeemtherapeutische benadering, als ook de wijze waarop beide gecombineerd moeten wor
den, is op een specifieke manier door ons uitgewerkt. 

2.2 Onze orthopedagogische benadering 

2.2.1 De kern van onze benadering 

Als ons gevraagd wordt of wij een bijdrage willen leveren aan de behandeling van een kind 
met een verstandelijke handicap, dan volgen wij een bepaalde werkwijze waarin diverse ele
menten uit verschillende theorieën terugkomen. In het geval van kinderen zijn de ouders of 
de groepsleiders of leerkracht vaak degenen die hulp vragen. De jongere zelf vraagt zelden 
hulp. Vanuit onze opvattingen over het fundamentele recht van ieder individu om zijn eigen 
beslissingen te nemen en zijn eigen leven vorm te geven en te leiden, stellen wij onszelf de 
vraag: "Wil dit kind dat wij ons met hem bemoeien?" Op deze vraag geven kinderen zelden 
een duidelijk antwoord met een "ja" of "nee". Meestal gaan we ons met de jongere en zijn 
ontwikkeling bemoeien zonder dat de jongere een antwoord heeft gegeven in bovenstaande 
zin. Wij vinden het belangrijk dat we, met deze vraag in ons achterhoofd, actief de ontmoe
ting met de jongere vormgeven om, veelal op grond van non-verbale uitingen en gevoelsma
tige indrukken, een idee te krijgen wat de jongere van ons wil en of de jongere iets van ons 
wil. Kortom, wij zoeken de ontmoeting met de jongere met een verstandelijke handicap en 
proberen dat te doen vanuit een attitude van gelijkwaardigheid (zie ook Kok, 1973). Deze kan 
als volgt verwoord worden: "Jij hebt een leven net als ik, en jij probeert net als ik te leven op 
jouw manier; ik vertrouw erop dat je op een of andere manier aan zult geven wat je wilt, al 
kun je misschien niet op een voor mij begrijpelijke manier communiceren." In deze benade
ring zitten elementen uit de antipsychiatriebeweging (onder andere Laing, 1969). Daar ligt 
een sterke impuls aan ten grondslag om mensen met een verstandelijke handicap als princi
pieel gelijkwaardig te zien (zie ook Van Gennep, 1985 en 1994). 

Vervolgens vragen wij ons af hoe oud de jongere is en brengen we de levensgeschiedenis 
van de jongere in kaart. Dit is van belang om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
de jongere en om te weten of er in de geschiedenis van de jongere herkenbare momenten zijn 
waar de ontwikkeling opvallend of afwijkend verlopen is. Duidelijk moet worden of er onder
zoek is gedaan naar eventuele lichamelijke oorzaken van de verstandelijke handicap, of er een 
diagnose gesteld kon worden en wat het niveau van functioneren is. Vanuit de levensge
schiedenis wordt getracht een beeld te krijgen van de ontwikkelingsfase waarin een kind 
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zich bevindt. De ontwikkeling wordt op verschillende niveaus bezien. We onderscheiden het 
lichamelijk-fysiologisch aspect, het cognitieve aspect, het sociaal emotioneel aspect net als 
Kok (1989) en Verheij, Rietdijk, Van Loon, Van Doorn (1992), en daarnaast het specifieke 
individuele aspect. In de levensgeschiedenis wordt speciaal gekeken naar eigenschappen of 
gedragingen die herhaaldelijk genoemd worden en dus steeds terugkomen. Net als bovenge
noemde auteurs trachten we op grond van een diversiteit aan informatie te komen tot een 
totaalvisie op de jongere. 

Zowel voor nadere diagnostiek als om te komen tot een gerichte behandeling maken we 
zo nodig gebruik van verschillende theorieën (zie ook Wenar, 1982). Inzichten over veilig
heid, angst en informatieverwerking vanuit theorieën over autisme zijn onontbeerlijk (Van 
Berckelaer-Onnes, 1996,1994; Berckelaer-Onnes en Van Engeland, 1992; Rutter, 1985). Van 
Langeveld (1979) stamt de inspiratie om je als onderzoeker of behandelaar in te leven in de 
belevingswereld van de individuele jongere en van daaruit te begrijpen hoe de wereld er 
voor deze jongere uitziet en hoe er contact met deze jongere gemaakt kan worden. 

De jongeren die onderwerp van deze studie zijn, vertonen allen gedragsproblemen, meest
al in zeer ernstige mate. Onze opvattingen over de diagnostiek en de behandeling van gedrags
problemen vinden we terug bij Van Gemert & De Boer (1997). De leertheorie is een belang
rijke theoretische oriëntatie als het gaat om inzicht in het ontstaan en veranderen van vooral 
ongewenst gedrag (Bakker-de Pree, 1987; Duker, 1986; De Moor & Orlemans, 1974; Seys, 
1987). 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de jongere en de observaties van gespecialiseerde onder
zoekers worden samen met de observaties van ouders en andere opvoeders geïntegreerd in 
een biopsychosociale diagnostiek. Het is onze bedoeling om een totaalvisie op de jongere te 
formuleren. In de praktijk is het vaak zo dat de problemen dusdanig brandend en actueel 
zijn, dat een uitgekristalliseerde visie op de jongere vaak niet afgerond is voordat er met een 
behandeling gestart wordt. Dat is in het geval van de combinatiebehandeling ook bijna altijd 
het geval. De problematiek is een typische 'open' problematiek (Stevens, 1983). Deze pro
blematiek vereist een longitudinale, cyclische diagnostiek (Verheij, Rietdijk, Van Loon, Van 
Doorn, 1992 en Van Strien, 1986). Hiermee staan we op het snijvlak van de zorg voor ver
standelijk gehandicapten en de opvattingen uit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Auteurs als 
Dosen (1983 en 1990), Menolascino & Cann (1983) en Sanders-Woudstra (1993) hebben al 
eerder het belang aangegeven om gebruik te maken van de aanvullende kennis uit deze ver
schillende vakgebieden. 

De integratie van de biopsychosociale diagnostiek in een samenhangende visie op de jon
gere kan gebaseerd worden op de antroposofische menskunde. In onze orthopedagogische 
benadering maken wij gebruik van een aantal elementen uit de antroposofische menskunde, 
die hierna verder uitgewerkt worden. 

2.2.2 Elementen van een antroposofische menskunde 

Wij beperken de beschrijving van een antroposofische menskunde tot enkele van de in onze 
ogen meest fundamentele elementen. In 2.2.3 wordt ingegaan op de wezensdelen van het 
lichaam van de mens. In 2.2.4 worden deze op een manier beschreven die de basis vormt voor 
het begrip van de samenhang tussen de basale psychische processen denken, voelen en wil
len en het menselijk lichaam. 
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2.2.3 De wezensdelen van het lichaam van de mens 

Het lichaam waar je als mens in leeft, heeft zowel de kant datje ermee behept bent, alsook 
de kant datje er intentioneel mee verbonden bent. Het is tot in alle vezels jouw eigen lichaam 
waar je jezelf mee identificeert en waar je verantwoordelijk voor bent. Het lichaam zoals dat 
hier bedoeld is, is een breed verzamelbegrip van fysieke, fysiologische en psychische func
ties (Steiner, 1997, 1994, 1984, 1923; Steiner en Wegman, 1981; Lievegoed, 1976 en 1974; 
Holtzapfel 1991; Zeylmans, 1974). De elementen waaruit het lichaam is opgebouwd noe
men we 'wezensdelen'. In het menselijk lichaam zijn de daarin werkende wezensdelen op 
de volgende wijze te karakteriseren. 
- Het fysieke lichaam in engere zin. Het fysieke lichaam is onderhevig aan de wetten van de 

fysieke wereld. Het fysieke lichaam heeft als zodanig verwantschap met de minerale wereld. 
- Het levenslichaam, etherlichaam ofvormkrachtenlichaam. Met het etherlichaam wordt een 

krachtenstructuur aangeduid die niet fysiek zintuiglijk waarneembaar is. Bedoeld is een 
krachtenstructuur die maakt dat het fysieke lichaam leeft en dat zich daarin fysiologische 
of vitale processen afspelen. Fysiologische processen zouden zonder de krachtenstruc
tuur van het etherlichaam niet kunnen plaatsvinden. Het etherlichaam heeft verwantschap 
met de plantenwereld. 

- Het zielelichaam of het astraallichaam. Hiermee is een samenhangend complex van krach
ten bedoeld dat ook wel psyche of ziel genoemd wordt. Het astraallichaam drukt zich zowel 
in de vorming van het lichaam uit als in de louter psychische krachten (waarnemen en den
ken, gevoelens en emoties, impulsen en willen). Het astraallichaam is in zijn dynamiek 
verwant met het dierenrijk. 

- De ik-organisatie. Hiermee wordt de structuur bedoeld die het gevolg is van de inwerking 
van het 'ik' in het menselijk lichaam. Door de 'ik-organisatie' wordt het menselijk lichaam 
als het ware geschikt gemaakt om het meest eigene van de mens, namelijk het 'ik', te 
huisvesten. Het menselijk lichaam dankt zijn menselijke kenmerken aan de werking van 
de 'ik-organisatie'. Het 'ik' is de wezenskern die ieder mens zijn uniciteit geeft. 

Het fysieke lichaam wordt door het etherlichaam opgebouwd en is daarmee een levend 
lichaam. Het etherlichaam doordringt het fysieke lichaam en voegt er een wezenlijke kwali
teit aan toe. 

Het astraallichaam en de ik-organisatie werken weliswaar ook vormend in op het mense
lijk lichaam en geven het daarmee vorm en gestalte, maar breken daarnaast ook de opge
bouwde organen van het menselijk lichaam partieel af. Deze afbrekende werking vindt voor
al overdag plaats, omdat dan het astraallichaam en de ik-organisatie de verschillende organen 
gebruiken (hierdoor ontstaat bijvoorbeeld vermoeidheid), 's Nachts vindt deze afbrekende 
activiteit niet plaats en wordt het lichaam weer opgebouwd. 

Door de afbrekende activiteit ontstaat een reagerend en reflectief vermogen, respectieve
lijk in de vorm van bewustzijn en zelßewustzijn. Bewustzijn ontstaat pas als het astraallichaam 
de opgebouwde organen partieel 'afbreekt'. Zelßewustzijn ontstaat als het 'ik' in het mense
lijk lichaam de 'ik-organisatie' partieel afbreekt. 

De gedachte dat het astraallichaam en het 'ik' zowel een opbouwende en vormende func
tie alsook een afbrekende functie hebben en daarmee de voorwaarde scheppen voor het 
bewustzijn en het zelfbewustzijn, duidt erop dat de wezensdelen van het menselijk lichaam 
zich niet altijd op dezelfde wijze tot elkaar verhouden. 

17 



2.2.4 De driegeleding van de mens 

Zoals hierboven reeds aangegeven is, drukt de psyche zich zowel uit in de vorming van het 
fysieke lichaam als ook in de psychische functies denken, voelen en willen. De verdere uit
werking van deze functies is nodig om een gedifferentieerde individuele diagnostiek moge
lijk te maken en handvatten te vinden om interventies te plegen. 

Een schematische voorstelling kan helpen om het menselijk lichaam voor zich te zien. De 
wezensdelen van het menselijk lichaam - het fysieke lichaam, het etherlichaam, het astraal
lichaam en de 'ik-organisatie' - kunnen op twee verschillende manieren ten opzichte van 
elkaar geordend zijn. Eén mogelijke ordening is dat de 'ik-organisatie' zich helemaal aan de 
buitenkant bevindt. Dan ligt het astraallichaam wat meer naar binnen, het etherlichaam daar 
weer binnen en tenslotte helemaal binnenin het fysieke lichaam. 

Gevisualiseerd is het aldus: 

Figuur 1 Eerste schematische voorstelling ordening wezensdelen 

fysiek lichaam 

etherlichaam 

ik-organisatie 

astraallichaam 

De andere ordening, die polair is aan de eerste, is evenzeer mogelijk. Dan ligt de 'ik-organi
satie' helemaal binnenin, naar buiten toe ligt het astraallichaam en nog verder het etherlichaam 
en helemaal buiten is het fysieke lichaam. 

Gevisualiseerd is het als volgt: 

Figuur 2 Tweede schematische voorstelling ordening wezensdelen 

ik-orsanisatie 

astraallichaam 

fysiek lichaam 

elherlichaam 



In het menselijk lichaam zijn beide ordeningen aanwezig. In het hoofd, het zenuwstelsel en 
de zintuigen is er een centrifugale rangschikking van de 'ik-organisatie' tot aan het fysieke 
lichaam. Bij het hoofd, het zenuwstelsel en de zintuigen ligt de 'ik-organisatie' dus binnen 
en het fysieke lichaam buiten. In dit zenuw-zintuigstelsel overweegt de afbraaktendens zoals 
benoemd in 2.2.3. 

Bij de stofwisselingsorganen en de ledematen is het omgekeerd. Daar is de 'ik-organisa
tie' overal naar buiten toe actief, bijvoorbeeld in het produceren van warmte. Meer naar bin
nen toe werkt het astraal lichaam en nog meer naar binnen het etherlichaam. Het fysieke 
lichaam ligt het meest naar binnen. In het stofwisselings-ledematenstelsel overweegt de 
opbouwtendens. 

Het menselijk lichaam is één geheel. Beide polaire ordeningen zijn in het menselijk lichaam 
met elkaar verbonden. Het overgangsgebied tussen het hoofd en het stofwisselingsgebied is 
een middengebied, waar de rangschikking van de bouwstenen van binnen naar buiten en van 
buiten naar binnen gaat. In de ritmische processen van ademhaling en bloedsomloop drukt dit 
middengebied zich uit. 

Schematisch kan dit als volgt gevisualiseerd worden: 

Figuur 3 Schematische voorstelling ordening wezensdelen en orgaansystemen 

fysiek lichaam 

etherlichaam 

ik-organisatie 

astraallichaam 

hoofd, zenuwstelsel, zintuigen; 
afbraaktendens overheerst 

ritmische processen; 
ademhaling, bloedsomloop 

stofwisselingsorganen, ledematen; 
opbouwtendens overheerst 

Het ritmische stelsel (ademhaling en bloedsomloop) vormt de verbinding tussen het zenuw-
zintuigstelsel (hoofd) en het stofwisselingsstelsel (stofwisselingsorganen en ledematen). Deze 
drie orgaanstelsels vormen de lichamelijke grondslag voor de psychische basisfuncties den
ken, voelen en willen. Het zenuw-zintuigstelsel vormt de lichamelijke grondslag voor het den
ken, het ritmische stelsel voor het voelen en het stofwisselingsstelsel vormt de lichamelijke 
grondslag voor het willen. 
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Net zoals het ritmische stelsel de verbinding vormt tussen het zenuw-zintuigstelsel en het 
stofwisselingsstelsel, zo vormt het voelen (in al zijn manifestaties) de verbinding tussen het 
denken (en waarnemen) en het willen (en daadwerkelijk handelen). 

2.2.5 Het biopsychosociale model en de antroposofische menskunde 

Volgens ons is de antroposofische menskunde een bruikbare basis voor het biopsychosocia
le model. Het integreren van kennis van de ontwikkeling van kinderen/jeugdigen op licha
melijk en biologisch gebied, op emotioneel en sociaal gebied en op cognitief gebied is een 
modern streven binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en nog onvoldoende binnen de zorg 
voor kinderen met een verstandelijke handicap (zie ook Dosen, 1992). Op de genoemde gebie
den is zeer veel relevante kennis verzameld. Het inzicht bestaat dat deze kennis op de ver
schillende gebieden met elkaar in verband gebracht moet worden. De antroposofische mens
kunde biedt een kader waardoor de gegevens vanuit de verschillende gebieden in een holis
tische visie samengebracht kunnen worden. Dat is volgens ons een waardevolle toevoeging, 
omdat een mens nu eenmaal een geheel is en als geheel leeft. Ter Horst (1980) heeft al een 
proeve van een theorieconcept geschreven voor de orthopedagogiek. Hij heeft onder andere 
vier niveaus onderscheiden, te weten het fysische, het biotische, het animale en het humane 
niveau. Deze niveaus zijn verwant met wat wij 'de wezensdelen van het menselijk lichaam' 
hebben genoemd. Door deze vier niveaus te herkennen in ieder individu wordt volgens ons 
een bruikbaar theorieconcept mogelijk, omdat het aanknopingspunten geeft symptomen te 
kunnen plaatsen in een bepaald gebied van de mens. Dit geeft vervolgens richting aan de inter
venties. 

De antroposofische menskunde kan een hulp zijn om stoornissen en handicap, die zich 
uiten op emotioneel, sociaal of cognitief gebied te verbinden met processen op lichamelijk 
en biologisch/fysiologisch niveau en met de genoemde orgaanstelsels (zenuw-zintuig stel
sel, ritmische stelsel en stofwisseling-ledematenstelsel). Deze invalshoeken leveren vooral 
extra ideeën en dus mogelijkheden voor behandeling op. 

2.2.6 Een balanstheorie 

Een dilemma dat wij in de praktijk veelvuldig tegenkomen, heeft ons ertoe gebracht om een 
'balanstheorie' te ontwerpen. Het dilemma is het volgende. Bij jongeren met een verstande
lijke handicap is het een goede professionele gewoonte om op de verschillende gebieden (bio
logisch, cognitief, sociaal en emotioneel) de mate van ontwikkeling van het gebied vast te 
stellen. Met behulp van de kennis vanuit het biopsychosociale model is dat meestal vrij pre
cies mogelijk. Zo kan het zijn dat vastgesteld wordt dat een veertienjarige cognitief of emo
tioneel functioneert op het niveau van een vijfjarige. Over het algemeen kan gesteld worden 
dat het van belang is aan te sluiten bij de mogelijkheden die iemand heeft en hem niet te 
overvragen door hem aan te spreken boven het niveau waarop hij functioneert. Daarnaast 
trachten de meeste opvoeders en begeleiders respect te hebben voor wat een persoon met een 
verstandelijke handicap wil. Dit resulteert veelvuldig in een manier van benaderen waarin bij
voorbeeld een jeugdige van veertien jaar benaderd wordt alsof hij vijfjaar is en veel ruimte 
krijgt om te doen wat hij graag wil doen. Bij de jongeren met wie wij te maken krijgen en 
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met wie grote problemen zijn ontstaan, is dit vaak een te eenzijdig doorgevoerde bejegening, 
en is het zaak om jeugdigen van veertien jaar, ook al hebben ze een verstandelijke handicap, 
aan te spreken als een veertienjarige. Het dilemma is hoe het mogelijk is om enerzijds reke
ning te houden met het niveau van functioneren en dus aan te sluiten bij de mogelijkheden 
die iemand heeft, en anderzijds een bejegening te realiseren die leeftijdsadequaat is. 

Het verbinden van het biopsychosociale denken en de antroposofische menskunde creëert 
de mogelijkheid van een balanstheorie over jongeren met een stoornis en/of een verstande
lijke handicap. Het denken over ziekte en in het verlengde hiervan over handicap vormt de 
sleutel om zo'n balanstheorie te formuleren. 

In 1980 heeft de wereldgezondheidsorganistie (WHO) een internationale classificatie van 
beschadigingen, beperkingen en handicaps gepubliceerd, onder andere om een zekere een
heid te brengen in termen en begrippen. De samenhang is als volgt in beeld gebracht: 

Ziekte of stoornis > beschadiging > beperking > handicap 
(Van Gennep, 1988 en de American Association on Mental Retardation, 1992)1 

Het biopsychosociale denken biedt de mogelijkheid om zeer gedetailleerd te bepalen op welk 
niveau van ontwikkeling een kind zich op welk gebied bevindt. Met behulp van de kennis van 
de 'normale' ontwikkeling kan vastgesteld worden of en waar een kind achter is op cogni
tief, sociaal, emotioneel, biologisch niveau en qua persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen 
met een verstandelijke handicap zijn altijd beperkt in hun functioneren vergeleken met 'nor
male' kinderen. Door een beschadiging hebben ze beperkingen gekregen die hen gehandicapt 
maken. Meestal verloopt hun ontwikkeling op deelgebieden door zo'n beschadiging ook 
nog eens vertraagd of verstoord. Vanuit deze benadering komen we ertoe vast te stellen dat 
een kind van bijvoorbeeld veertien jaar cognitief functioneert op het niveau van een vijfjari
ge en emotioneel op het niveau van een tienjarige. Dergelijke vaststellingen zijn in allerlei 
variaties te doen. Deze vaststellingen zijn van belang omdat zij aangeven waar de opvoeders 
rekening mee moeten houden als zij dit kind moeten begeleiden of het iets willen leren. 
Naarmate jeugdigen de adolescentie en de volwassenheid bereiken, wordt de handicap die 
iemand heeft duidelijker en minder veranderbaar. Zo kan het zijn dat een in leeftijd volwas
sen persoon op bepaalde punten functioneert als een klein kind. Door nauwgezette studies is 
duidelijk geworden dat de cognitieve en de emotionele ontwikkeling vanaf de geboorte inzet 
en in min of meer vaste patronen en vaste stappen verloopt. Dit geldt ook voor de biologi
sche ontwikkeling. Uiteraard begint deze prenataal en heeft zijn vervolg na de geboorte. 

De antroposofische menskunde kan op deze invalshoek een zinvolle aanvulling bieden. 
Zoals uit de beschouwingen in 2.2.3 duidelijk mag zijn is er bij een mens een bepaalde samen
hang tussen de wezensdelen van het lichaam. Ieder mens heeft zowel op fysiek als op fysio
logisch/biologisch als op psychisch niveau bepaalde eigenschappen. Deze combinatie van 
eigenschappen is bij ieder mens uniek. In ieder mens creëren de wezensdelen een bepaalde 
samenhang die ertoe leidt dat de mens als een geheel kan functioneren. Dit noemen wij een 
streven naar balans. Die balans maakt dat een mens kan functioneren met alle eigenschappen 
die hij heeft. Bij ziekte is er een verstoring van deze balans, en het lichaam tracht die te her
stellen. Leidt een ziekte of een stoornis tot een beschadiging, dan trachten de wezensdelen 
van het lichaam een nieuw evenwicht te creëren waarbij de beschadiging zo effectief moge-

1 Er is een herziene versie van de internationale classificatie in bewerking. 
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lijk wordt opgenomen. Een blijvende beschadiging wordt een beperking, maar de wezensde
len vinden een balans die het mogelijk maakt dat het individu een leven kan leiden. Binnen 
deze eigen unieke balans heeft ieder mens sterke en zwakke kanten. Bij een persoon met een 
verstandelijke handicap kan bijvoorbeeld vastgesteld zijn dat hij op volwassen leeftijd cog
nitief functioneert op het niveau van een vijfjarige. Dit betekent dat hij in het gebied van het 
denken ernstig gehandicapt is. Dit neemt niet weg dat er binnen dit gebied sterke en zwakke 
eigenschappen te benoemen zijn. Bij zo'n persoon kan bijvoorbeeld het logisch denken zeer 
zwak ontwikkeld zijn, maar het waarnemen kan heel gedetailleerd en precies zijn. Ook op 
emotioneel en sociaal gebied zijn dergelijke relatieve sterktes en zwaktes te benoemen. 

De wezensdelen streven er altijd naar om een balans te creëren. Zij hebben daarnaast ieder 
hun specifieke werking bij de ontwikkeling en de instandhouding van het lichaam. Wij zijn 
er vanuit deze gedachten toe gekomen te spreken van een onderliggende realiteit die in ieder 
mens aanwezig is. Namelijk de realiteit dat het menselijk lichaam in principe als een conti
nu proces een leeftijdseigen basis vormt voor ieder mens. De wezensdelen streven ernaar 
een bij iedere leeftijdsfase passende verhouding ten opzichte van elkaar te vormen. Vanuit de 
antroposofische menskunde ontstaat op deze manier zicht op het streven van ieder menselijk 
lichaam om in dit lichaam een zo volwaardig mogelijke eigen balans te kunnen creëren waar
door het 'ik' ook met een minder volmaakt lichaam een eigen ontwikkeling kan doormaken. 
Het is dus altijd noodzakelijk oog te hebben voor de fase waarin de ontwikkeling van de 
wezensdelen zich bevindt en hoe hun onderlinge verhouding is. Daar niet aan voorbij gaan is 
net zo belangrijk als het niet voorbij gaan aan de realiteit dat iemand met een verstandelijke 
handicap die op een veel lager niveau functioneert dan zijn kalenderleeftijd niet overvraagd 
moet worden door voorbij te gaan aan zijn beperkingen. 

Het biopsychosociale model geeft dus de mogelijkheid om tamelijk precies vast te stellen 
wat de beperkingen zijn die iemand op bepaalde gebieden heeft. De antroposofische mens
kunde geeft de rationale om, rekening houdend met deze beperkingen, een bejegening te 
ontwikkelen die past bij de natuurlijke leeftijdsfase waarin de jongere zich bevindt. Dit vraagt 
van opvoeders en behandelaars een voortdurend dubbel bewustzijn. Enerzijds moeten zij zicht 
hebben op de beperkingen en aansluiten bij de beperkingen en mogelijkheden van de persoon, 
anderzijds moeten zij dit op een wijze doen die past bij de leeftijd van de persoon. 

De balans in onze balanstheorie heeft dus zowel te maken met het streven naar balans dat 
in ieder persoon tussen de wezensdelen aanwezig is, als met het streven naar de balans die de 
opvoeders en begeleiders moeten vinden tussen het aansluiten bij de mogelijkheden van de 
jongere (rekening houdend met zijn beperkingen) en een leeftijdsadequate bejegening. 

Met deze balanstheorie hebben wij een referentiekader dat ons in staat stelt om zowel op 
individueel niveau als op systeemniveau interventies te doen. 

Door de kracht van het biopsychosociale model en de antroposofische menskunde te com
bineren zijn zo theoretische uitgangspunten te formuleren die mogelijkheden bieden voor 
het begrijpen en behandelen van jongeren met een verstandelijke handicap en ontwikke
lingsstoornissen. 

2.2.7 Opvoeden en beïnvloeden van gedrag 

Kennis van de ontwikkeling van de 'gezonde'jongere zien wij als basis voor het opvoedend 
handelen. 
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Een kind ontwikkelt zich als een natuurlijk gegeven. Daarnaast wordt ieder kind opgevoed. 
Ontwikkeling en opvoeding zijn twee componenten van één proces (Van Gennep, 1985). In het 
proces van ontwikkeling en opvoeding kunnen allerlei verstoringen en stagnaties optreden. Het 
is van belang te weten hoe de ontwikkeling van een in principe gezond kind verloopt. We bedoe
len hier de motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van zindelijkheid en eetgedrag, de taai
en spraakontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de emotionele ont
wikkeling, de seksuele ontwikkeling en de morele ontwikkeling. Kennis hierover is van belang 
om een oordeel te kunnen vormen over de achterstand die een kind op een specifiek gebied heeft. 
Daarnaast is het van belang om een besef te krijgen van de leefwereld van een kind met een 
verstandelijke handicap. Omdat een gezond mens het gezonde vanzelfsprekend vindt, kan hij 
zich niet van nature verplaatsen in een persoon met een handicap. In het dagelijks leven kun
nen we ons dit voorstellen bij kleine ongemakken wanneer we bijvoorbeeld een hand of een 
voet tijdelijk niet goed kunnen gebruiken. Pas dan beseffen we hoe vanzelfsprekend we gebruik 
maken van dit lichaamsdeel. Zo is het ook met vanzelfsprekendheden op andere gebieden. Wij 
kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe het is om het stadium van de concrete operaties op 
cognitief niveau niet te beheersen (Ginsburg en Opper, 1969) of wat het betekent om wel te kun
nen imiteren, maar geen overzicht te kunnen krijgen, laat staan plannen te kunnen maken om 
dingen die je wilt uit te voeren. Kennis van de normale ontwikkeling van jongeren is van belang 
voor het vormen van een oordeel over de mate van achterstand en is een leidraad om gericht te 
kunnen zoeken naar mogelijkheden om een volgende ontwikkelingsstap te zetten. 

Al eerder noemden we dat ontwikkeling en opvoeding twee componenten zijn van één pro
ces. De ontwikkeling van een kind is niet los te koppelen van de opvoeding. De manier waar
op de ouders en andere opvoeders de relatie met de jongere vormgeven, vormt de basis voor 
de manier waarop een kind in het leven kan staan. Wij stellen ons op het standpunt dat er even
zoveel goede manieren van opvoeden zijn als er goede ouders zijn. Als zich bij een kind een 
opvoedingsprobleem voordoet, zullen ouders daar veelal zelf - al dan niet met de hulp van 
vrienden, familie, huisarts of leerkracht - een oplossing voor vinden. Bij kinderen met een 
verstandelijke handicap en een ontwikkelingsstoornis ontstaan vaak meerdere opvoedings
problemen, die voor de ouders zelf moeilijk of in het geheel niet oplosbaar zijn. Dat is een 
reden voor ouders om hulp te vragen. Hulpverleners hebben naast een persoonlijke stijl en 
eigen opvattingen over opvoeding ook kennis van factoren die van belang zijn bij de opvoe
ding. Tevens kennen zij meerdere strategieën om opvoedingsproblemen aan te pakken. 

Wij gaan er net als Kok (1973), De Ruyter en Melse (1978) van uit dat het hanteren van 
ruimtelijke factoren van belang is. Het ordenen van de tijd is een andere belangrijke factor. 
Het scheppen van een sfeer en het verzorgen van de relaties binnen en buiten het gezin is een 
factor, evenals de structuur die geboden wordt. 

Als één van de meest centrale aspecten zien wij de opvoeder als persoon en hoe deze zich 
present weet te stellen. In het interpersoonlijke contact van de opvoeder als persoon onder
scheidt De Ruyter drie momenten, namelijk dat van wederkerigheid, dat van steunen, toe
voegen en activeren, en als model om zichzelf te blijven. De hierboven genoemde aspecten 
kunnen volgens onze ervaring zowel een hulp zijn om opvoedingsvragen te benaderen als een 
kind zich in het gezin bevindt, alsook als de jongere opgenomen is. Dit betekent niet dat wij 
groepsleiders hetzelfde zien als ouders (zie ook Stevens e.a., 1981). De verbinding die kin
deren en ouders met elkaar hebben is van een andere en meer basale orde. 
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In ieder opvoeden zijn deze genoemde factoren zichtbaar. Meer of minder bewust wordt 
er gekozen voor de invulling van deze factoren. Hoe wordt er met de ruimte omgegaan? Wie 
heeft welke kamer en hoe is de inrichting? Welke gewoontes zijn er in de dag, de week en 
het jaar, en worden dingen gepland of opengelaten? Is er een sfeer van 'iedereen samen en 
gezellig' of van 'ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid'? Zo zijn er legio mogelijkhe
den om inhoud te geven aan de genoemde factoren. Het is soms verbluffend om te zien hoe 
veranderingen in de ruimte veranderingen in gedrag kunnen bewerkstelligen. Het creëren van 
een andere speelhoek kan opeens de rust geven waar al zo lang naar was gestreefd. Het ver
anderen van de tafelgewoontes kan veranderingen mogelijk maken. Zo zijn er met het actief 
omgaan met deze factoren vaak heel effectief relatief grote veranderingen te bewerkstelligen. 

Ouders en andere opvoeders proberen kinderen gedrag aan te leren, hun gedrag bij te sturen 
en gedrag af te leren. Zij proberen het gedrag van kinderen te beïnvloeden. Zij gebruiken daar
voor meer en minder bewust strategieën. Redl en Wineman (1967 en 1963) hebben een aan
tal van deze strategieën (methoden) beschreven die gebruikt worden om gedrag te beïnvloe
den. Deze methoden zijn: 

1 Bewust negeren 
2 Nabijheidsinvloed en aanrakingsinvloed 
3 Interesse tonen 
4 Hulp door affectie 
5 Humor 
6 Hulp bij hindernissen 
7 Groepering 
8 Rechtstreeks appèl 
9 Tijdelijke verwijdering 

10 Autoritair verbod 
11 Beloning geven 
12 Straffen 

Deze strategieën worden altijd door één persoon toegepast. De effectiviteit van een strategie 
staat en valt bij de manier waarop deze ingezet wordt. Met name van belang is met welke 
'innerlijke gesteldheid' een ouder of een opvoeder een strategie toepast. In de praktijk heb
ben wij gemerkt dat dergelijke strategieën effectiever zijn als de opvoeder deze inzet met over
tuiging, geduld, rust, duidelijkheid, aandacht en kracht, en als de opvoeder een positieve opvat
ting over de jongere heeft en een positieve bedoeling met zijn strategie. Heftige en nauwe
lijks beheerste emoties zoals irritatie, boosheid en opwinding zijn minder gunstige voor
waarden om een opvoedingsstrategie op de langere duur effectief te laten zijn. Dat betekent 
niet dat wij vinden dat opvoeders niet verontwaardigd mogen zijn of boos over iets dat een 
kind misdaan heeft. Integendeel, dergelijke duidelijke en eerlijke reacties kunnen in bepaal
de situaties bijzonder zinvol zijn. 

Om tot een keuze van strategieën te komen hanteren wij ook de leeftijdsfasen als oriënta
tie. We geven enkele voorbeelden. 

Peuters en kleuters zijn vaak goed te beïnvloeden door hen af te leiden en te 'bepraten'. Zij 
doen ook graag dingen samen en bootsen gedrag graag na. De strategie 'we gaan het samen 
doen' kan goed werken. 
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Oudere kinderen zijn gevoelig voor het 'groot' en zelfstandig aangesproken worden. De 
strategie 'als ik je een beetje help kun je het wel' is werkzaam. 

Bij pubers is een belangrijke strategie het beheerste conflict. Zij zoeken vaak op bepaalde 
punten de uiteenzetting met hun opvoeders, en het is belangrijk dat ze die hebben. Opvoeders 
kunnen het aangaan van het conflict ook actief als strategie gebruiken. Het is vooral bij pubers 
soms een zeer effectieve strategie. 

2.2.8 Een richtlijn om te komen tot een keuze 

Om tot een keuze te komen aan welke factoren we aandacht willen besteden of welke strate
gie bij voorkeur gevolgd kan worden om bepaald gedrag te beïnvloeden, maken wij gebruik 
van de ordening van de wezensdelen van het menselijk lichaam (zie 2.2.3. en 2.2.4.). Dit 
proces gaat globaal gesproken in twee stappen. Als eerste stellen we bij een voorliggend 
opvoedingsvraagstuk vast in welk wezensdeel dit is te lokaliseren. Als tweede gebruiken we 
een richtlijn die helpt om tot een ordening van toe te passen interventies te komen. Dit wordt 
hieronder nader uiteengezet. 

Als zich bij een kind een opvoedingsvraagstuk aandient, dan is dit vraagstuk te plaatsen in 
een van de genoemde aspecten van de vier wezensdelen. 

Als een kind bijvoorbeeld slecht slaapt, is dit als probleem in hoofdzaak te lokaliseren in 
het gebied van de fysiologische processen (etherlichaam). Het is wat dit betreft dus een vraag
stuk van verstoring van de levensprocessen, met gevolgen op het fysieke gebied en op het psy
chische gebied. 

Als een kind bijvoorbeeld agressiefis, is dit probleem vooral gelokaliseerd op het psychi
sche vlak (astraallichaam) met gevolgen voor het fysiologische proces en voor de 'ik-orga-
nisatie'. 

De verschillende wezensdelen zijn op de volgende wijze geordend: 

Figuur 4 Ordening wezensdelen 

ik-organisatie 

astraallichaam 

etherlichaam 

i 
Y fysiek lichaam 

Het is zoals al eerder benoemd dus van belang om als opvoeder vast te stellen op welk niveau 
en in welk wezensdeel bij de jongere het opvoedingsvraagstuk zich voordoet. Vervolgens is 
het voor het beïnvloeden van dit gelokaliseerde opvoedingsvraagstuk een belangrijke richt
lijn dat de opvoeder vanuit het eigen hoger gelegen wezensdeel (qua ordening) inwerkt op het 
lager gelegen wezensdeel van de jongere. Het hoger en lager doelt hier niet op een waarde
element, maar op een hiërarchische rangschikking van natuurlijke aard. 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Figuur 5 Rangschikking van inwerking op de wezensdelen 

Opvoeder(s) 

sociaal netwerk • 

ik-organisatie -

astraallichaam -

etherlichaam -

Kind 

ik-organisatie 

astraallichaam 
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- fysiek lichaam 

Als het opvoedingsvraagstuk is dat een kind bijvoorbeeld slechte slaapgewoontes heeft, is 
de eerste vraag waar dit te lokaliseren is. In dit voorbeeld is dit te lokaliseren in het etherli
chaam (levensprocessen en gewoontes). Het meest werkzame om dit opvoedingsvraagstuk 
aan te pakken is als de opvoeder vooral iets doet op het vlak van het psychische gebied (astraal
lichaam). Dit kan in termen van de in 2.2.7 genoemde factoren het extra aandacht besteden 
aan sfeer en/of de relatie zijn tussen de opvoeder en de jongere. Of het kan bij een gestoord 
slaapritme belangrijk zijn om als opvoeder een wilsbesluit te nemen. 

Een voorbeeld van zo'n wilsbesluit kan zijn: "Ik heb alles gedaan wat ik nodig acht. Als 
hij gaat huilen ga ik naar hem toe, maar ik haal hem niet meer uit bed. En ik laat hem huilen 
als er verder niets aan de hand is. Ik wil dit tenminste een week volhouden." Het spreekt voor 
zichzelf dat bij ieder opvoedingsvraagstuk dat chronisch aanwezig blijft, van belang is om 
eventuele oorzaken die het probleem in stand houden op te sporen en aan te pakken. 

Een ander voorbeeld is dat bij agressieproblemen, die zijn te lokaliseren in het astraallichaam, 
het voor de opvoeder van belang is om vanuit het eigen 'ik' in te grijpen. Dit is te operationali
seren in het neutraal en eenduidig stellen van grenzen en het toepassen van afgesproken conse
quenties, zonder daarbij de eigen emotionele gevoelens te manifesteren. Dit werkt regulerend 
op de agressie van de jongere. De opvoeder kan met zichzelf en eventueel met de jongere afspre
ken om bij agressief gedrag van de jongere op een rustige manier te zeggen: "Je weet datje geen 
mensen mag slaan of schoppen. Al ben je nog zo boos, dat doen we niet bij ons. Ik begrijp dat 
het heel naar voor je is, maar je gaat een halfuur naar je kamer zoals we hebben afgesproken." 

Hieruit vloeit een voor ons belangrijke pedagogische richtlijn voort, namelijk dat als opvoe
ders te maken krijgen met gedrag dat gepaard gaat met heftige emoties, het voor de opvoe
der van belang is om te handelen vanuit een rustige, gedecideerde houding. Dat is vaak heel 
moeilijk omdat opvoeders en vooral ouders vanwege hun emotionele betrokkenheid zelf ook 
heftig en emotioneel reageren (dus geneigd zijn vanuit het eigen astraallichaam te reageren). 
Hoe begrijpelijk dit ook is, om gedrag te beïnvloeden is het, zeker op de lange duur, veel effec
tiever om als opvoeder zelf niet vanuit een heftige emotie een opvoedingsstrategie uit te voe
ren. Dit vraagt meestal de nodige zelfopvoeding en discipline. 

Lukt het de opvoeder niet om vanuit deze pedagogische richtlijn te handelen, dan zien wij 
de opvoeder vaak reageren vanuit het gelijkliggend wezensdeel, hetgeen altijd een vererge
ring of versterking van het symptoom tot gevolg heeft. Immers, emotie van de opvoeder, toe
gepast op de emotie van de jongere, levert dubbele emotie op en dus vaak emotionele ont
sporingen. Of in het voorbeeld van de slechte slaapgewoonten versterkt het meebewegen van 
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ouders in deze slechte gewoontes het slaapprobleem. 
Deze richtlijn geeft zeer basaal aan in welk gebied de opvoeder een weg moet zoeken om 

een opvoedingsprobleem aan te pakken. 
Ook in het omgaan met kinderen met handicaps en stoornissen geldt deze regel. Deze richt

lijn geeft houvast voor het vinden van pedagogische handelingsstrategieën. 

2.2.9 De balanstheorie, het opvoeden en de waarde van het dagelijks leven 

Net zoals ieder mens bepaalde eigenschappen c.q. sterke en zwakke kanten heeft, en deze in 
ieder mens in een zekere samenhang tot elkaar staan, zo heeft ook de manier waarop mensen 
opvoeden en hun samenleven vorm geven verschillende eigenschappen en een samenhang. 
Er zijn ouders/opvoeders die graag knutselen en ouders die graag verhalen vertellen, opvoe
ders die met muziek leven en opvoeders die graag sporten, enzovoort. Er zijn degelijk geor
ganiseerde gezinnen en gezinnen waar altijd geïmproviseerd wordt. 

Opvoeders hebben over het algemeen ook een verschillende affiniteit met wat hierboven 
de belangrijke factoren bij de opvoeding genoemd is. Er zijn ouders die de ruimte en de spul
len bijzonder goed verzorgen, opvoeders die vooral gericht zijn op sfeer en de relaties. Zo is 
het ook met het hanteren van opvoedingsstrategieën. Opvoeders gebruiken bepaalde strate
gieën vaker dan andere, en sommige strategieën zullen wellicht niet gebruikt worden. 

Als er sprake is van een opvoedingsprobleem waar wij als hulpverleners bij betrokken 
worden dan zullen wij, uitgaande van de eigen stijl van de opvoeders, adviezen geven die een 
aanvulling zijn op de door de opvoeders van nature gehanteerde manier van doen. Dat bete
kent vaak dat de balans in een gezin een beetje moet verschuiven. Met een kind met een behoef
te aan structuur en voorspelbaarheid zullen in een huishouden van Jan Steen opvoedingspro
blemen zijn die te maken hebben met het chaotische verloop van de gebeurtenissen. Het is 
dan volgens ons niet aan de orde om van zo'n gezin te verlangen dat het een gepland en goed 
lopend geheel wordt, maar het is dan zaak om samen met de opvoeders te zoeken naar con
crete mogelijkheden in het dagelijks leven om voor het betreffende kind structuur te bieden en 
voorspelbaarder te worden. Als hulpverleners kunnen we motiveren waarom bepaalde veran
deringen zinvol kunnen zijn. De opvoeders zelf moeten deze veranderingen doorvoeren en assi
mileren in hun eigen doen en laten en in hun gezin. In onze ogen voegt de hulpverlener iets 
toe voor de opvoeders als hij in staat is om de aandacht te richten op andere factoren dan de 
opvoeders van nature doen, en als hij een aanvulling kan bieden op de strategieën die de opvoe
ders bij het opvoeden hanteren. Het gaat daarbij vaak om het veranderen van details of de volg
orde waarin dingen gedaan of gezegd worden. Kortom, het gaat vaak om de kleine dingen. 

Het dagelijks leven is in onze ogen de beste leerschool die er is. Het koken, eten, oprui
men, wassen, naar bed gaan, vieren van feesten, enzovoort zijn steeds terugkerende gebeur
tenissen waar iedere keer mogelijkheden zijn om dingen anders aan te pakken en te leren. 

2.2.10 Verschillen tussen een gezin en een leefgroep in een instituut 

Bovenstaande gezichtspunten zijn geformuleerd voor opvoeders. Daarmee worden ouders 
en andere opvoeders bedoeld. De meeste gezichtspunten zijn niet alleen van belang voor 
ouders, maar evenzeer voor behandelaars en groepsleiders. Hoewel ouders op een bepaalde 
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manier niet te vergelijken zijn met groepsleiders, hebben ze op veel punten een vergelijkba
re taak. Dat geldt ook voor de groep als milieu voor kinderen die in een instituut zijn opge
nomen. Gezin en leefgroep zijn onvergelijkbaar en hebben toch voor een groot deel eenzelf
de functie voor een kind. 

We willen enkele verschillen naar voren halen. Verheij, Van Loon en De Boer (1989) heb
ben hierover geschreven vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit de orthopedagogie heb
ben De Ruyter en Melse (1987) over de groep, de leefsituatie en de groepsleider geschreven. 

Een belangrijk verschil is dat opvoeders in een leefsituatie in een instituut elkaar afwisse
len en daardoor niet voortdurend belast zijn met de opvoeding, en dat zij een minder van
zelfsprekende en minder onontkoombare emotionele band met de jongere hebben dan de 
ouders. 

Een ander belangrijk verschil is dat de leefgroep veel meer dan een gezin een middel is 
dat gebruikt wordt voor de opvoeding. In een leefgroep zijn meestal meer kinderen in dezelf
de leeftijdsgroep voor een vergelijkbaar doel bij elkaar. 

De genoemde auteurs werken diverse aspecten nog gedetailleerder uit. Wij gaan hier nu 
niet verder op in. 

2.3 Onze systeemtherapeutische benadering 

Onze systeemtherapeutische benadering is gebaseerd op de algemene systeemtheorie. 
Systeemtheoretische beschouwingen vinden voor het eerst zichtbaar plaats in de beginperio
de van deze eeuw. De heersende wetenschapsopvattingen waren tot dan toe over het algemeen 
reductionistisch en gebaseerd op lineair denken. 

Vanaf ongeveer 1928 is er een aantal wetenschappers, onder wie Von Bertalanffy (1968), 
die de beperkingen van het reductionistisch denkmodel zichtbaar maakten. Van Von 
Bertalanffy verscheen in 1946 de eerste uitgave van het boek General systems theoiy. Voor 
hem werd het steeds duidelijker dat de optelsom van de analyse van onderdelen onvoldoen
de inzicht geeft in het functioneren van het geheel. Begrippen als: systeem, organisatie, geheel, 
grenzen, hiërarchie, controle, tijd en ruimte, ontstonden in deze periode en werden later samen
gebracht onder de noemer 'algemene systeemtheorie' (Compernolle, 1984). 

Ter verheldering van een aantal in de systeemtheorie gehanteerde begrippen geven wij een 
aantal definities weer zoals door Hendrickx (1987) zijn gerubriceerd. 

Het begrip systeem wordt gedefinieerd als verzameling van elementen die in een bepaal
de samenhangende relatie tot elkaar staan. 

De samenhang der elementen brengt een entiteit voort die anders is dan de optelsom van 
de afzonderlijke delen. De relaties tussen de elementen maken een systeem tot een systeem. 

Het begrip grenzen maakt het mogelijk om binnen een systeem subsystemen te onder
scheiden. 

Subsystemen zijn verzamelingen elementen die onderling weer meer integratie vertonen 
dan met de andere elementen het geval is. Bijvoorbeeld: de ouders, de kinderen, de manne
lijke gezinsleden, enzovoort. 

Hiërarchie duidt op een ordening in de systemen. Zo kan een gezin als systeem weer onder
deel zijn van een groter systeem, een suprasysteem. Bijvoorbeeld: familie, gemeente, enzo
voort. Een enkel gezinslid is tegelijkertijd onderdeel van vele verschillende sub- en supra-
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systemen. Bijvoorbeeld: vader in het gezin, echtgenoot in het echtpaar, kind van zijn eigen 
ouders, burger van een land, enzovoort. Hiërarchie duidt ook op een bepaalde verdeling van 
macht en/of gezag. 

In een systeem is ook sprake van energie: het krachtenveld dat een systeem doet functio
neren. Hierin is vooral de informatie-uitwisseling, de communicatie van belang. Communica
tie is de uitwisseling van informatie waarmee participanten in een systeem eikaars gedrag en 
denken beïnvloeden. 

Twee met elkaar verbonden gebeurtenissen hoeven niet per se met elkaar in relatie te 
staan op een oorzaak-gevolg wijze. Zij kunnen ook opgevat worden als een circulair proces. 
Er is dan sprake van een positieve of negatieve terugkoppeling. Als het evenwicht in een sys
teem verandert, dan noemen we dat een positieve terugkoppeling. Als het evenwicht gehand
haafd blijft en dus stabiliseert, is er sprake van negatieve terugkoppeling. 

Binnen systemen en tussen systemen is ook altijd sprake van een tijdsdimensie en een ruim
telijke dimensie. 

Op basis van deze systeemtheoretische begrippen en de ontwikkelingen in het denken en 
kijken naar organisaties en systemen is in de jaren vijftig de gezinstherapie ontstaan (zie 
Lange, 1994), met daarbinnen weer verschillende stromingen en toepassingen. 

Binnen het palet van gezinstherapeutische en systeemtherapeutische stromingen is onze bena
dering niet gelieerd aan één bepaalde stroming of richting, maar maken wij gebruik van ver
schillende elementen uit de verschillende richtingen. 

Uitgangspunt daarbij is dat wij, gebruik makend van de bestaande systeemtherapeutische 
en relatie- en gezinstherapeutische benaderingen, eigen specifieke accenten leggen en toe
voegingen doen. Deze keuzen en specifieke accenten zijn tot stand gekomen tijdens het bege
leiden van de ernstige problematische situaties waarin ouders, begeleiders en individuele 
patiënten beland waren en waarmee wij geconfronteerd werden. De dynamiek van deze ern
stige impasses vroeg om geheel eigen benaderingswijzen. 

In de context van de combinatiebehandeling noemen wij het geheel van de reeds eerder 
genoemde driehoek - geïdentificeerde patiënt (IP), ouders (eventueel andere gezinsleden) en 
behandelaars/verzorgers in de kliniek - het 'systeem'. De afzonderlijke onderdelen van de 
driehoek noemen we subsystemen. 

Figuur 6 Systeem en subsystemen 

Systeem Subsystemen 
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2.3.1 Het systeem heeft een probleem 

Uitgangspunt in onze benadering is dat de combinatiebehandeling ingezet wordt als er spra
ke is van een impasse. De impasse is gedefinieerd als een situatie waarin de ontwikkeling 
van de IP stagneert dan wel in een negatieve spiraal beweegt, de ouders en/of medewerkers 
van de kliniek zich geen raad meer weten in de omgang met de IP en de ouders en mede
werkers van de kliniek niet meer tot een werkbare relatie met elkaar komen (zie 1.1). 

De realiteit is dus dat alle in de driehoek betrokken subsystemen - IP, ouders en groeps
leiding/behandelaars - gevangen zijn in een impasse. In onze systeemtherapeutische bena
dering gaan wij ervan uit dat deze impasse een probleem is van het gehele systeem. Wij rich
ten ons in onze benadering dus op het geheel van het systeem. Vanzelfsprekend heeft elk 
subsysteem zijn eigen bijdrage in de dynamiek van de impasse. Zo heeft de stagnatie in de 
ontwikkeling van de IP zijn eigen negatieve gedragssymptomen en daarmee een effect op 
het gedrag van de ouders en/of groepsleiding. De agressie, de apathie, het fysieke geweld, de 
automutulatie zijn acties van de IP die een niet mis te verstane impact hebben op de acties en 
reacties van de ouders en/of groepsleiding. Maar omgekeerd heeft het gedrag van de ouders 
zijn impact op het gedrag van de IP en van de groepsleiding, alsook het gedrag van de groeps
leiding op dat van de IP en de ouders. Wij gaan ervan uit dat zowel ouders als medewerkers 
het beste voor de IP willen. Zij hebben veelal al hun krachten ingezet om een goede ontwik
keling van de IP te bewerkstelligen. Deze positief gerichte kracht heeft echter geen bevredi
gend resultaat opgeleverd, met als gevolg teleurstelling, boosheid over eigen falen dan wel 
eikaars falen en uiteindelijk een gevoel van onmacht. Deze onmacht van ouders en groeps
leiding wordt door de IP ervaren, met als gevolg een versterking van zijn negatief gedrag. 
Deze gedragsversterking bij de IP leidt bij ouders/groepsleiding ook weer tot het vergroten 
van de onmacht. Aldus ontstaat een zich in een negatieve spiraal ontwikkelend systeem. 

Minuchin en Rosman (1978) duidde reeds op deze dynamiek in zijn theorie over psycho
somatische ziekten in het gezin. Minuchin beschrijft daarin hoe interactioneel gezien het 
symptoom van de patiënt een nieuwe betekenis kreeg, namelijk die van regulator van het 
gezinssysteem. Smit (1998) beschrijft in een artikel over psycho-educatie en systeemtheorie 
de wederzijdse beïnvloeding van een patiënt met schizofrenie en het gezin dat met hem samen
leeft, en hoe dat leidt tot typische gezinskenmerken zoals isolatie, stigma/last, hoge mate van 
emotionaliteit en communicatie-deviantie. 

Wij hebben geconstateerd dat jongeren met een verstandelijke handicap in hun ontwikke
ling vaak gedragsuitingen laten zien die moeilijk begrepen kunnen worden en dientengevol
ge vaak onaangepast dan wel inadequaat lijken, met als gevolg dat de omgeving inadequaat 
reageert. Deze inadequate reactie maakt voor de jongere met een verstandelijke handicap de 
wereld vaak nog onduidelijker en onveiliger. Tegelijkertijd ervaart hij met zijn gedrag macht 
te hebben over de situatie. De ander raakt immers machteloos of weet het niet meer. 

Als de omgeving niet meer weet hoe bijvoorbeeld opvoedingsgrenzen gesteld en vorm 
gegeven moeten worden, ontwikkelt een kind - en zeker een kind met een verstandelijke han
dicap - al snel een asociaal, dwingend gedragspatroon. Bij kinderen met een verstandelijke 
handicap is de gedragsvariatie meestal gering en er zal dus eerder extreem, heel bepalend 
gedrag ontstaan. Zo ontstaat de situatie dat - ongewild - zowel de jongere met verstandelij
ke handicap alsook de opvoeders elkaar versterken in negatieve eenzijdigheden. Trip (1995) 
maakt eveneens melding van deze dynamiek en noemt dit het ontstaan van een 'strange loop' 
in de triadische reflexiviteit tussen patiënt, kliniek en gezin. 
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Bij de start van de combinatiebehandeling zien wij dit fenomeen duidelijk aanwezig in de 
impasse waarin de IP én ouders én groepsleiding/behandelaars gevangen zitten. 

Het geheel van de in de driehoek betrokken participanten is onderdeel van de impasse, het 
probleem. Dus richten wij ons op deze realiteit. Het systeem heeft een probleem, en onze sys-
teemtherapeutische benadering richt zich op het geheel van de driehoek, het systeem. 

Zolang ouders en groepsleiding de IP blijven benaderen vanuit machteloze gevoelens, en 
de IP de omgeving blijft benaderen vanuit zijn machteloosheid dan wel macht, is het van 
belang een nieuw gezamenlijk vertrekpunt te creëren. Door de impasse te definiëren als een 
probleem van het gehele systeem is zo'n nieuw vertrekpunt gecreëerd. 

2.3.2 IP-gerichte benadering binnen het systeem 

In de contractfase van de combinatiebehandeling wordt veel aandacht besteed aan de bele
vingen en gevoelens van de ouders en de groepsleiding/behandelaars en aan het afstemmen 
van de verwachtingenten aanzien van de combinatiebehandeling. Ons uitgangspunt in deze 
fase is dat, ofschoon alle in de driehoek betrokkenenen (het systeem) tezamen een probleem 
hebben, de focus van de systeemtherapeutische interventies primair gericht moet zijn op de 
ontwikkeling van de IP om deze in een positieve richting verder te helpen. Dat betekent dat 
er een kader geschapen wordt waarin ouders en groepsleiding aangesproken worden als opvoe
ders van de IP. Als opvoeders staan zij, elk vanuit een eigen 'niet meer weten', voor een zeer 
moeilijke opgave. Niet omdat zij geen goede ouders zouden zijn en geen bekwame groeps
leiding of behandelaars, maar omdat de IP vanwege zijn handicap niet goed in staat is om 
dat wat hij voelt, denkt en wil op een adequate wijze kenbaar te maken. Omdat de ontwikke
ling van de IP stagneert, of zich negatief ontwikkelt, wordt er aan de opvoeders een extra appèl 
gedaan om samen met de IP te zoeken naar andere beïnvloedingsmogelijkheden. 

Daarmee is de focus van de interventies gericht op de bevordering van de positieve ont
wikkeling van de IP, en staan de ouders en groepsleiding voor dezelfde moeilijke opgave. De 
oorzaak van de impasse leggen wij bij de stoornis van de IP en dus niet bij de IP zelf, niet bij 
de groepsleiding/behandelaars, en niet bij de ouders. 

Met dit uitgangspunt scheppen wij een soort onafhankelijke, neutrale oorzaak, waarvan 
iedereen binnen het systeem slachtoffer is en waarin iedereen een taak heeft. Het is volgens 
ons van wezenlijk belang deze interpunctie bij de ouders, de IP en de groepsleiding goed te 
verankeren, opdat hun verwachtingen ten aanzien van de therapie goed afgestemd zijn. 

Hendrickx, Van der Ree en Robbe (1989) duiden reeds op het belang van een goede 
afstemming van verwachtingen bij aanvang. Zij geven aan dat wanneer ouders bij aanmel
ding van de jongere verwachten dat alleen de jongere optiek van behandeling is, het gevaar 
bestaat van vroegtijdig afhaken, in het geval zij zonder dit te willen of het zich te realiseren 
vanaf het begin als medepatiënt bejegend worden. Maurer (1998) stelt dat de uiteindelijke 
keuze van een systeembenadering op een intersystemisch niveau moet plaatsvinden. De keuze 
voor een bepaalde systeembenaderingswijze moet dan ook, volgens hen, de resultante zijn 
van een zo adequaat mogelijke afstemming tussen hulpvragend systeem en hulpverlenend 
systeem. 

In het door ons gekozen kader is het duidelijk dat er één de patiënt is, de IP, en dat deze 
worstelt met zijn stoornis en dientengevolge problemen heeft met zichzelf en z'n omgeving. 
En vervolgens is duidelijk dat deze stoornis ouders en groepsleiding/behandelaars evenzeer 
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onmachtig maken om de IP te helpen. Aldus heeft iedereen in het systeem een probleem. 
Dit kader voorkomt tevens het veelal onbedoelde effect van een systeembenadering, name

lijk dat schuldgevoelens bij ouders en/of groepsleiding vergroot worden. Er kan een onbe
wust effect uitgaan van het betrekken van ouders en groepsleiding in de behandeling als zou
den zij mede oorzaak zijn van het ontstaan van de stagnatie, de impasse; alsof zij daarvoor te 
blameren zouden zijn, dan wel zich schuldig zouden moeten voelen. Dit effect wordt teniet
gedaan door de oorzaak van de stoornis in de IP te leggen en door als benadering te kiezen 
dat de ontwikkeling van de IP centraal staat. 

2.3.3 De betekenis van stoornissen en daarmee samenhangende symptomen 

Voor wat betreft hun mens-zijn en de menselijke ontwikkeling die zij doormaken verschillen 
mensen met een verstandelijke handicap niet van zogenaamde gewone mensen. 

Stoornissen zijn een defect van het instrument en niet van het ik, de wezenskern van het 
individu. Dit ik noemen we in de praktijk ook wel het gezonde individu. Vandaar dat wij uit
gaan van een gezond individu met stoornissen in het instrumentarium dat hem ter beschik
king staat. De gevolgen van dit uitgangspunt in onze orthopedagogische benadering (zie 2.2) 
is dat wij ons voor de benadering en bejegening richten op het gezonde individu. Dit bete
kent dat we ons enerzijds afvragen wat het individu wil, en anderzijds proberen normale 
opvoedingseisen te stellen, die passen bij de leeftijdsfase van de jongere. Met betrekking tot 
de stoornissen is de benaderingswijze erop gericht om deze te verzorgen, te behandelen in 
zoverre dit mogelijk is, dan wel er een omgangsvorm voor te vinden om daarnaast vooral de 
nog gezonde elementen te versterken. Voor de systeembenadering betekent dit uitgangspunt 
dat wij ervan uitgaan dat een individu juist vanwege de verstandelijke handicap of stoornis 
op een nog meer basaal niveau ontwikkelingsstappen moet doormaken in vergelijking tot 
andere mensen. De weerstand die de individualiteit tegenkomt in zijn fysiek-zintuiglijke 
bestaan is groot. De individualiteit moet dus in principe meer moeite doen om zich te ver
werkelijken. Hierin zit in veel gevallen de waarde van het gehandicapt zijn (Steiner, 1994). 
In deze gedachtengang zit een deel van het antwoord op de vraag naar de zin van het hebben 
van een handicap. Wij gaan er van uit dat de gebeurtenissen die iemand meemaakt of de pro
blemen die iemand in zijn leven tegenkomt, bijvoorbeeld hoe hij zich ontwikkelt met zo'n 
gebrekkig instrument, niet louter aangename of onaangename toevallige aangelegenheden 
zijn. Maar dat het zaken zijn die met de persoon verbonden zijn en hem een ontwikkelings
opgave voorleggen. Op deze wijze is dus het leren omgaan met een stoornis voor de IP een 
ontwikkelingsopgave. De weerstand die hij ondervindt in zijn gebrekkige vermogens geeft 
een extra moeilijke en daarmee intense ontwikkelingsopgave. Maar ontwikkelen is geen 
solitaire aangelegenheid. Ontwikkelen doe je niet in je eentje. Aan de ontwikkelingsopgave 
van het individu is de ontwikkelingsopgave van de ander, de naasten, gekoppeld. Voor de IP, 
die opgenomen is in een kliniek, zijn de naasten veelal de ouders en de groepsleiding/behan
delaars. In het verlengde van dit uitgangspunt vinden dus ook de ouders en de hulpverleners 
een deel van hun eigen ontwikkelingsopgave in de weerstand die zij ondervinden in de omgang 
met de IP De beperking is dus voor alle betrokkenen in het systeem - ouders, IP, groepslei
ding - een ontwikkelingsopgave. Hierin zijn zij dus allen gelijkwaardige partners en gelijke
lijk verantwoordelijk voor de eigen bijdrage in de eigen ontwikkeling. Voor elk ligt er een 
vraagstuk waar zij alleen maar mee verder kunnen als zij iets in zichzelf willen ontwikkelen. 
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Dit stelt de betekenis van de stoornis en alle daaruit voortvloeiende symptomen in een spe
cifieke context. Onze benadering bestaat erin dat een symptoom niet alleen wordt aangepakt 
op individueel niveau, maar ook op interactieniveau, omdat het daar voor een ieder zijn blok
kerende werking heeft en dus ook zijn opgave. In onze visie zijn extreme symptomen zoals 
zelfverwondend gedrag, agressie en isolatie in combinatie met een verstandelijke handicap 
niet uitsluitend te behandelen op individueel niveau. Zonder het systeem te betrekken bij het 
omgaan met de handicap en de symptomen, blijven de symptomen een autonome werking 
hebben die tussen de IP en hemzelf èn tussen de IP en zijn omgeving gaat staan (zie ook 
Minuchin, 1973). Zo zal heftige agressie van de IP angst oproepen bij ouders en groepslei
ding. Deze angst werkt weer als katalysator voor nieuwe agressie bij de IP en versterkt zo 
het symptoom, dat in principe een individuele constitutionele basis heeft. De symptomatische 
uiting van een labiele of heel specifieke constitutie werkt door de natuurlijke reacties uit de 
omgeving juist versterkend op het extreme symptoom. Smit (1998) duidt ook op deze wer
king in zijn beschrijving over de circulariteit tussen positieve en negatieve symptomen en de 
gezinscontext. Selvini en het Milanese team (Hendrickx, 1987) huldigen ten aanzien van 
symptoomgedrag reeds een opvatting waarin zij meer waarde hechten aan de boodschap die 
uitgezonden wordt door middel van het symptoom dan aan het symptoom zelf. Wij gaan er 
van uit dat het nodig is dat ouders en groepsleiding de gelederen moeten sluiten met betrek
king tot het symptoomgedrag, en dat zij een nieuw, vaak tegennatuurlijk reactiepatroon moe
ten aanleren, zodat het symptoom zijn blokkerende werking verliest. De gedachte daarbij is 
dat als symptoomgedrag eenmaal doorbroken is, de variëteit aan gedragingen bij de IP toe 
moet nemen. Het gevolg daarvan zal zijn dat nieuwe extreme symptomen minder kans heb
ben om in de EP vast te gaan zitten. Het ontstaan van nieuwe variaties in het gedrag van de IP 
noemen wij ontwikkeling, omdat het de IP meer mogelijkheden geeft om met zijn omgeving 
in wisselwerking te treden. Omdat jongeren met een verstandelijke handicap niet of nauwe
lijks leren door inzicht maar vooral door ervaring, zijn zij dus afhankelijk van nieuwe erva
ringen in de interactie met de omgeving. 

De handicap en de zich manifesterende symptomen krijgen in onze opvatting dus een waar
devolle betekenis in die zin, dat het een ontwikkelingsopgave voor alle betrokkenen inhoudt 
en tegelijkertijd ingangen biedt om in de interactieve werking veranderingen tot stand te bren
gen. 

2.3.4 Homeostase en weerstand tegen verandering 

In elk systeem bestaat een autonome kracht tot handhaving van het bestaande evenwicht. Elk 
organisme heeft de neiging om een evenwichtssituatie te handhaven. Dit wordt in de sys
teemtheorie 'homeostase' genoemd. Homeostase is het constant houden van de interne omge
ving van een systeem. 

Jackson paste dit begrip ook toe op gezinssystemen (Hendrickx, 1987). Er is een reeks 
mechanismen die tot doel heeft om een interactioneel evenwicht binnen het systeem te bewa
ren. Haley (1981) verwoordt het als volgt: "Mensen die met elkaar een relatie onderhouden, 
hebben de neiging de reikwijdte van eikaars gedrag onder controle te willen houden. Wanneer 
een van beiden een verandering laat zien, heeft de ander de neiging tegen die verandering op 
te treden, zelfs wanneer deze tot vermindering van de problemen zou kunnen leiden". We ken
nen allemaal deze homeostase in zijn werking als weerstand tegen verandering. Haley gaat 
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zelfs zover dat hij spreekt over een 'relatiewet': "Wanneer een persoon in relatie tot een ander 
een verandering vertoont, zal deze ander invloed op hem proberen uit te oefenen om die ver
andering tegen te gaan en te modificeren". In de combinatiebehandeling is de homeostase in 
het systeem expliciet waarneembaar in de impasse. In de impasse is een negatief evenwicht 
ontstaan, en alles wat de subsystemen geprobeerd hebben heeft ertoe geleid dat men meer en 
meer gevangen is geraakt in een zichzelf bevestigend evenwicht. En ofschoon alle betrokke
nen in het systeem uit de impasse willen, vertonen zij toch weerstand tegen verandering. Veelal 
is het vertrouwde - ook al is het negatief of problematisch - een grotere zekerheid en veilig
heid dan het onbekende van de verandering. Er is dus een sterke weerstand tegen verande
ring, ook in een impassesituatie. 

Onze visie is dat wij deze weerstand beschouwen als een 'positieve kracht'. Wij trachten 
de homeostatische krachten in het systeem juist op te zoeken. Door directief te zijn en soms 
zelfs confrontatief, trachten wij de weerstand tegen verandering expliciet en zichtbaar te 
maken. Voor ons ligt in die krachten namelijk de vitaliteit van het systeem verborgen. Daar 
waar de weerstand zit, zit ook de vitaliteit. Het is de kracht van het verzet. Zich verzetten, 
weerstand bieden, wil zeggen dat iets vitaals zich aangesproken voelt. 

Wat doen wij met die weerstand, met die homeostatische krachten? 
Wij treden deze weerstand in het systeem met enthousiasme en positiviteit tegemoet. We 

zijn blij dat we een levensader in het systeem te pakken hebben, en hebben daarmee tegelij
kertijd de kracht gelokaliseerd die het negatieve evenwicht van de impasse wil handhaven. 
Deze enthousiaste en positieve benadering van de weerstand en de erkenning ervan als vita
le kracht heeft op ons, als therapeuten, de uitwerking dat we niet snel in de verleiding komen 
om tegen de weerstand in te gaan. Het effect van deze benadering is dat wij die vitale kracht 
niet tegenwerken en daarmee dus niet uitnodigen zijn bestendigende werking te hebben, maar 
juist op andere momenten proberen in te zetten. 

Voorbeeld: ouders en groepsleiding kunnen met hun bezorgdheid de zelfstandigheid van 
de IP inperken om zo risicovol gedrag van de IP te voorkomen. Wij benoemen de bezorgd
heid en angst voor risico's als een invoelbare betrokkenheid, en proberen die betrokkenheid 
op andere momenten bijvoorbeeld bij het uitvoeren van opdrachten aan te spreken door deze 
samen met de IP te doen. 

2.3.5 Relabeling 

Relabeling, ook wel herdefinitie genoemd, is een techniek die in de systeemtherapie veel 
gebruikt wordt (Watzlawick, 1989). In onze benadering neemt de relabeling een zeer belang
rijke plaats in, vandaar dat wij er hier expliciet bij stilstaan. Lange (1994) noemt relabeling 
ook wel heretiketteren en herstructureren. Hij noemt het belang hiervan tweeledig. Het geeft 
niet alleen de cliënt nieuwe coderingen van het eigen gedrag, maar ook het gedrag van de 
andere in het systeem betrokkenen. Satir (1983) gebruikt hiervoor de term 'reframing'. Zij 
probeert vooral de positieve intenties en positieve bij-effecten te expliciteren die in de pro
blematische gedragingen en de reacties daarop liggen besloten. Het doel van de reframing is, 
volgens haar, het creëren van een verschuiving in de percepties met respect voor het gedrag, 
zodat er constructiever mee om gegaan kan worden. Binnen de stromingen in de gezinsthe
rapie is deze techniek het meest ontwikkeld in de leertheoretische stroming, onder andere 
door Liberman en Patterson (Lange, 1994), en in de strategische gezinstherapie (Haley, 1963; 
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Watzlawick, Beavin en Jackson, 1967). 
Het belang dat wij hechten aan relabeling in onze benadering komt vooral voort uit de erva

ring dat het gebruik ervan een effectieve ingang geeft bij de start van de combinatiebehande
ling. Juist in de impassesituatie is elk subsysteem gevangen in zijn eenduidige betekenisge
ving van de realiteit. Deze opvattingen van eenieder over de impasse zijn onbeweeglijk gewor
den. Men kan nog maar op één manier naar de realiteit waar men in zit kijken. De relabeling, 
herdefinitie, die wij op dat moment introduceren, geeft voor alle subsystemen in de impasse 
een nieuw inzicht, een nieuwe richting aan. Wij hebben een eigen invulling gegeven aan 
deze techniek en nauwkeurig omschreven waaraan een relabeling moet voldoen, wil zij de 
beoogde werking hebben. Ons doel met de relabeling is om alle in de impasse betrokkenen 
een andere kijk op dezelfde realiteit te geven, die tevens de blikrichting van alle betrokkenen 
in dezelfde richting zet. Het creëert daarmee een nieuw gezamenlijk vertrekpunt. Het geeft 
een richting aan waarmee men samen verder kan, die operationeel is en uitnodigt uit de pas
siviteit te komen die de gevangenschap van de impasse veroorzaakt. 

De relabeling wordt gedaan door de systeemgerichte therapeut. Hij formuleert eerst het 
probleem; checkt af bij alle betrokkenen of zij zich kunnen vinden in de definiëring van het 
probleem. Vervolgens herdefinieert hij het probleem. Deze herdefinitie moet voldoen aan de 
volgende eisen (zie ook 3.3): 
- alle elementen van de probleemdefiniëring moeten erin terugkomen 
- hij moet voor iedereen herkenbaar zijn 
- hij moet een positieve inhoud hebben 
- hij moet een richting aangeven 
- hij moet door eenieder als waarachtig, kloppend met de realiteit, ervaren kunnen worden. 

Als de relabeling aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft deze een zeer krachtige uit
werking in het systeem. Het probleem komt in een ander licht te staan. Er is een positieve 
richting aangegeven waarmee men aan de slag kan. En men heeft het gevoel weer daadwer
kelijk 'samen' op weg te kunnen met iets dat de IP ten goede komt. Er is in het systeem een 
effect ontstaan van een gezamenlijk gevoel en een gezamenlijk willen. In deze context is een 
verkeersdrempel dus niet een rem op de snelheid, maar een uitnodiging om meer tijd te nemen 
om van de omgeving te genieten. 

Voorbeeld: IP houdt zich bij vader in als hij boos is, maar vertoont bij moeder en andere 
opvoeders heftige fysieke agressie. De relabeling is dan: boos zijn mag en is goed, en omdat 
je bij vader je agressie op zo'n moment kunt inhouden, is het dus ook mogelijk om te leren 
dit bij anderen te doen. 

2.3.6 Het belang van na-sessiebesprekingen 

Na elke sessie van de combinatiebehandeling houden de twee therapeuten een na-sessiebe
spreking. Het doel van deze nabespreking is om te reflecteren op de sessie die even daarvoor 
heeft plaatsgevonden. Deze reflectie gebeurt volgens een vaststaand protocol. In dit protocol 
wordt door de therapeuten achtereenvolgens over de volgende onderwerpen gereflecteerd: 
- wat valt op? 
- antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek van IP 
- gezinsdiagnostiek 
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- systeemwerking 
- circulaire hypothese 

Deze volgorde van blikrichtingen is gekozen om een bepaalde dynamiek in de therapeuten 
tot stand te brengen. Het is een manier om een respectvolle verhouding te ontwikkelen ten 
opzichte van de ernst van de problematische situatie waarin de betrokkenen in de impasse ver
keren. Tevens is het een manier om juist ook vanwege de indringendheid en zwaarte van de 
problematiek de therapeuten te dwingen professionele distantie te behouden. Het is afhech
ten van de actualiteit van het systeem. Stilstaan bij de ontwikkeling van de IP en de ontwik
kelingen in het gezin van herkomst van de IR Waarnemen wat er in het systeem aan dyna
miek is ontstaan. En als laatste het formuleren van een circulaire hypothese om niet als the
rapeuten gevangen te raken in een eenduidige duiding van de realiteit. De bovengenoemde 
elementen worden nader uitgewerkt en omschreven in 3.4 en 3.6. 

Ten aanzien van diagnostiek van het gezin is het belangrijk aan te geven dat wij hiermee niet 
beogen een grondige gezinsdiagnose te stellen. Zoals reeds eerder aangegeven, achten wij het 
gezin in principe 'gezond', en kijken wij slechts diagnostisch naar hoe het gedrag van de IP 
werkzaam is in de interacties tussen de IP en de ouders en de IP en de overige gezinsleden. 
Inzicht hierin ontstaat door de observatie van deze interacties tijdens de sessies en door de 
terugrapportage van de ouders en de IP over hoe de thuisweekenden zijn verlopen. Andere 
gezinsleden worden actief bij de behandeling betrokken via de ouders thuis, dan wel indien 
nodig door deelname aan de sessies. Het zijn in feite steeds momentopnames die door de 
herhaling een bepaald patroon zichtbaar maken en leiden tot diagnostische gegevens over 
het gezin. 

Ten aanzien van de systeemdiagnostiek (zie 3.4) is onze optiek vooral gericht op de interac
tiepatronen die tussen de verschillende subsystemen van de driehoek plaatsvinden. Wij trach
ten de vitale krachten - weerstanden tot verandering - in kaart te brengen. Tevens trachten 
we vanuit het begrippenkader van de antroposofische orthopedagogie - de wezensdelen en 
de driegeleding - een inzicht te verkrijgen in de zwaktes en de sterktes van de constitutie van 
het systeem. Analoog aan de constitutie van het individu heeft ook elk systeem een 'consti
tutie'. Vaak ook is er een analogie tussen de karakteristieken van de constitutie van de IP en 
de constitutie van het systeem, waardoor eenzijdigheden versterkt worden. Of er is sprake van 
een polariteit waardoor angst en verwijdering kan ontstaan. Doel van de systeemdiagnostiek 
is voor ons dat het aangrijpingspunten kan geven voor interventies. 

Ten aanzien van het formuleren van circulaire hypotheses (zie 3.6) zien wij een tweeledig 
doel. Enerzijds is het van belang om de therapeuten continu te dwingen niet gevangen te raken 
in eenduidige lineair-causale conclusies, anderzijds dwingt het te blijven kijken naar samen
hangen van gebeurtenissen en interacties waar elk subsysteem een actieve bijdrage aan levert. 
De realiteit is een continu doorgaande beweging van opeenvolgende oorzaak-en-gevolgreek-
sen. Elk voorval is op zichzelf het gevolg van een voorafgaande oorzaak, en tegelijkertijd oor
zaak van een nieuw gevolg. Dit is een continu circulair gebeuren. Watzlawick (1967) geeft 
aan dat elk individu zijn eigen betekenis geeft aan dezelfde realiteit. Op die manier is het te 
begrijpen dat verschillende mensen over dezelfde realiteit verschillende oorzakelijke ver
banden aanbrengen. De bedoeling van de circulaire hypothese zoals wij die hanteren is erop 
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gericht om juist de samenhang van de verschillende oorzakelijke verbanden van de subsys
temen te gaan ontdekken. 

De na-sessiebesprekingen hoeven over het algemeen niet langer te duren dan 20-30 minuten. 
Het is een discipline die vooral de therapeut zelf als instrument in de hulpverlening schoolt, 
en die garandeert dat hij voldoende op meta-niveau van het systeem blijft functioneren. 

2.3.7 Werken met opdrachten 

Het werken met opdrachten is in de systeemtherapie een veel gebruikte methodiek, ofschoon 
niet iedereen de term opdracht de meest geschikte term vindt. Lange (1994) geeft de voor
keur aan de term 'huiswerk'. Hij vindt de term opdracht autoritair aandoen en niet kloppend 
met de realiteit. De therapeut doet immers, volgens hem, voorstellen over wat de cliënten thuis 
zouden kunnen doen. Het gaat volgens hem om afspraken die tijdens de zitting worden 
gemaakt, tussen de leden van het systeem onderling en met de therapeut. Haley (1963) daar
entegen kiest juist voor de term opdracht omdat hij en zo ook anderen in de strategische stro
ming vaak paradoxale opdrachten geven, waarbij men er van uitging dat de therapeut geen 
uitleg hoefde te geven. Cloé Madanes (1984) beschrijft hoe in de strategische gezinstherapie 
interventies veelal gegeven worden in de vorm van opdrachten, directieven, die de gezinsle
den moeten uitvoeren. Zij gebruiken de opdrachten zelfs als diagnostisch middel om infor
matie te verkrijgen over hoe de gezinsleden omgaan met instructies. 

Het feit dat wij elke sessie met opdrachten werken, heeft de volgende achtergrond. Jongeren 
met een verstandelijke handicap zijn over het algemeen niet sterk in abstracte communicatie 
en leren dientengevolge weinig van (zelfinzicht. Bovendien hebben zij over het algemeen 
moeite om situaties en ervaringen te verbaliseren, waardoor het gesprek over de voorhanden 
zijnde problemen veelal niet de geschikte werkvorm is. Mensen met een verstandelijke han
dicap leren en ontwikkelen zich het beste aan goed gestructureerde concrete ervaringen. Een 
opdracht om iets te gaan doen met z'n allen is actie, en leidt dus tot ervaringen. Daarom is 
een opdracht voor hen een geschikte werkvorm. Een opdracht in de context van de combi
natiebehandeling moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil deze werkelijk het beoogde 
effect ressorteren. De volgende kenmerken zijn bij een opdracht van belang (zie ook 3.3): 
- hij moet concreet uitvoerbare handelingen bevatten 
- hij moet voor alle betrokkenen in het systeem - IP, ouders en groepsleiding - herkenbaar 

zijn 
- de opdracht moet thuis en in de kliniek op gelijke wijze uitvoerbaar zijn 
- hij moet zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan algemene, dagelijks terugkerende handelin

gen 
- hij moet de mogelijkheid in zich dragen dat degenen die het moeten uitvoeren er plezier 

aan kunnen beleven. 

Als een opdracht aan bovenstaande kenmerken voldoet, verschaft deze aan alle betrokkenen 
in het systeem een ervaring die leuk is, en verbindt vanwege de gezamenlijkheid. Bovendien 
is het voor de jongere met een verstandelijke handicap herkenbaar, omdat de opdracht zowel 
thuis als in de kliniek gelijkelijk uitgevoerd wordt. Voor hem is deze eenduidigheid een hulp 
in het verwerven van vaardigheden en in het veranderen van gedragspatronen. 
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Het uitvoeren van opdrachten geeft elk subsysteem in de driehoek een zinvolle taak. Daarbij 
verschaft de opdracht het systeem nieuwe ervaringen op een moment waarop zij als gevolg 
van de impasse gevangen waren in de herhaling van oude reactiepatronen. 

Omdat de opdracht immer concreet gedrag inhoudt, kun je er ook concreet met de IP over 
praten.De opdracht kan worden uitgevoerd. Omdat de opdracht in onze combinatiebehande
ling de sleutel naar elke verandering is - immers in het doen zal de nieuwe ervaring beleefd 
moeten worden - gebruiken we vele technieken om de opdracht goed bij eenieder over te 
brengen. Bijvoorbeeld: 

Visualiseren. De afspraken en de daarbij behorende handelingen worden op een groot vel 
papier getekend. De dagen van de week worden erbij getekend. De afspraken worden dage
lijks op de lijst bijgehouden samen met de IP. De ouders doen dit thuis met hem en de groeps
leiding in de kliniek. De lijst wordt steeds meegenomen naar de sessies in de combinatiebe
handeling, zodat de therapeuten kunnen zien hoe het met de opdracht is verlopen in de tus
senliggende maand. Wij leggen daarbij veel nadruk op het belang van een mooie visualisa
tie. Kleurrijke tekeningen als herkenningspunten voor de IP verhogen het plezier om ermee 
te werken. 

Registreren. Bij veel opdrachten laten wij de subsystemen de uitvoering van de opdrachten 
registreren op boven omschreven grote vellen papier (zie de afbeelding op blz. 39). Het regi
streren heeft een duidelijk ordenend element. Het geeft structuur en daarmee houvast aan 
een ieder. Tegelijkertijd zorgt het voor eenduidigheid over de afspraak. Doordat de lijst zowel 
in de kliniek als thuis gebruikt en ingevuld wordt, geeft het de IP tevens de mogelijkheid om 
de ouders en de groepsleiding aan te spreken op het wel of niet nakomen van de afspraken. 
Het is voor de IP een tastbaar communicatiemiddel. Soms maken wij ook gebruik van de 
mogelijkheid om negatief gedrag te registreren. We doen dit in eerste instantie om in kaart te 
brengen hoe vaak een bepaald symptoom voorkomt. Deze kwantitatieve gegevens hebben we 
nodig om in een eventuele opdracht rond het symptoom een duidelijk streefdoel te kunnen 
vaststellen. Het registreren van gedrag heeft soms al een reducerend effect. Arts, Severeijns, 
de Haan en Hoogduin (1993) stellen dat door de noodzaak om eerst te registreren er een 'sti-
mulus-responspreventie' ontstaat, en dat dit een toename van zelfcontrole impliceert. Wij heb
ben de ervaring dat dit effect soms inderdaad optreedt. Wij trachten dat effect soms te ver
groten door bekrachtiging middels beloning. 

Modeling. Modeling is een techniek waarin de therapeut de positie inneemt van een van de 
participanten in het systeem. De therapeut handelt dan in de situatie als zijnde de ander en 
laat zien in diens rol hoe het anders kan. Lange (1994) noemt dit: twee vliegen in één klap 
slaan. De persoon die 'gemodeld' wordt, krijgt commentaar op wat hij 'fout' doet en tegelij
kertijd biedt de therapeut een alternatief aan. Satir (1983) gebruikt deze techniek vooral om 
de ander een mogelijkheid te geven zichzelf, gespeeld door de therapeut, te kunnen observe
ren (zie ook Banmen, Gerber, en Gomori, 1991). Als wij deze techniek in de sessie toepas
sen, gebruiken wij het vaak in die laatste betekenis. Het is voor de IP met name vaak zeer 
verrassend en confronterend tegelijk als hij zijn eigen gedrag herkent in de gedragingen van 
de therapeut. Veelal voegen wij er dan het element van de overdrijving aan toe als het gaat om 
negatieve gedragingen. Deze overdrijving heeft dan het effect van 'meer-van-hetzelfde', waar
door dit bij de IP vaak een reactie teweegbrengt van gedragsvermindering. 
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Herhaling en oefenen. Opdrachten worden in de sessie op vele manieren door de therapeu
ten herhaald. Tevens worden de afgesproken handelingen in de sessie voorgedaan en met de 
ouders, groepsleiding en IP geoefend. De IP wordt eveneens gevraagd om op zijn eigen wijze 
duidelijk te maken dat hij de opdracht begrepen heeft, dan wel kan uitvoeren. Dit oefenen in 
de sessie heeft het bijeffect dat niemand van de aanwezigen zich meer aan de afspraak kan 
onttrekken met het excuus dat de opdracht niet uitvoerbaar zou zijn. Bovendien helpt de the
rapeut door het voor te doen met de IP, de ouders en de groepsleiding over drempels heen die 
zij soms ervaren naar aanleiding van het oninvoelbare gedrag van de IP. 

Paradoxale opdrachten. Hippokrates beweerde reeds: "Het gelijksoortige kan door het gelijk
soortige genezen worden". Watzlawick (1967) definieert een paradox als volgt: een onge
rijmdheid die door juiste redenering uit geldige premissen voortkomt. Dunlap schrijft in 1932 
reeds over het toepassen van negatieve suggestie. Hij geeft een korte beschrijving van zijn 
methode, die daaruit bestaat, dat aan de patiënt wordt verteld dat deze iets niet kan doen -
met de opzet hem te motiveren dit juist wel te doen. Haley (1963) gaat zelfs zo ver dat hij stelt 
dat het enige antwoord op de wetmatigheid van de autonomie van de homeostase en de weer
stand tegen verandering is: het toepassen van paradoxale strategieën. Lange (1994) geeft een 
overzicht van de verschillende soorten van paradoxale opdrachten. 

De door ons meest gehanteerde vorm is het voorschrijven van symptomatisch gedrag bij 
de IP in gewijzigde vorm. Newton introduceerde in 1968 de term 'symptom scheduling'. Hij 
gaf de patiënten het voorschrift om de symptomen te blijven vertonen, maar dat dan op ande
re tijdstippen te doen dan ze gewend waren. Watzlawick (1967) noemt dit 'symptom dis
placement'. Wij gebruiken de paradoxale opdrachtvorm: het voorschrijven van het symptoom 
in gewijzigde vorm. Wij doen dit om het gedrag soms op een ander tijdstip te laten plaats
vinden, zodat het minder storend is. Soms ook om het op een andere plaats te laten plaats
vinden. En soms om de frequentie te verminderen. Maar meestal gebruiken wij het om de IP 
te helpen hetzelfde gedrag te laten uitvoeren, gekoppeld aan een andere inhoud. Bijvoorbeeld: 
slaan mag wel, maar niet op jezelf of de ander maar tegen een bal of op een kussen. De IP 
krijgt dan de opdracht om dit op een bepaalde tijd en in een bepaalde frequentie onder bege
leiding te doen. Het heeft in onze benadering dus ook een normaliserende werking, het aan
leren van goede gewoontes. 

Humor. Een van onze stelregels in de combinatiebehandeling is dat er in elke therapiesessie 
minstens éénmaal gelachen moet worden. Gebeurt dit niet, dan vinden wij de sessie 'mislukt'. 
Hiermede moge duidelijk zijn welk belang wij hechten aan humor in de therapie. Humor rela
tiveert de ernst en zwaarte van de dingen op een verantwoorde manier. Humor kan een hulp 
zijn om mensen bewust te laten worden van hun gedrag zonder dat zij in de defensie hoeven 
te schieten. Satir (1983) benadrukte immer dat lachen een krachtig therapeutisch middel is, 
dat een hulp kan zijn voor gezinnen om de manier waarop zij naar zichzelf kijken te veran
deren. Voor ons is het van existentieel belang om in de sessie momenten te creëren waarin er 
gelachen kan worden. Wij hebben ervaren dat de lach een universeel communicatiemiddel 
is. Ook mensen met een verstandelijke handicap kunnen humor, zelfs zonder woorden, uit
stekend bevatten. Vaak is tijdens de momenten van het lachen sprake van de meest intense 
gelijkwaardigheid in het contact. Bovendien relativeert de humor het overaccent van de zwaar
te van de impasse, de problematiek. 
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2.3.8 Therapeutenkoppel 

Zoals reeds eerder is aangegeven, wordt de combinatiebehandeling geleid door twee thera
peuten, de een kindgericht georiënteerd en de ander systeemgericht georiënteerd. Het spreekt 
voor zichzelf dat er daarom een therapeutenduo nodig is. Toch zijn er in onze opvatting nog 
meer redenen waarom wij vinden dat bij dergelijke ernstige impasses twee therapeuten de 
behandeling moeten leiden. Het werken als duo geeft namelijk de mogelijkheid om vitaliteit 
te genereren. Een impassesituatie wordt gekenmerkt door een a-vitaliserende kracht binnen 
het systeem. Iedereen is als het ware zijn kracht verloren, men is ontmoedigd en er dreigt 
lethargie en wanhoop. Als duo heb je de mogelijkheid om elkaar aan te blijven spreken, met 
elkaar te blijven bewegen als tegenkracht tegen de a-vitale zuigende werking van het systeem. 
Bovendien gebruiken wij de relationele ruimte tussen de therapeuten vaak om een spiegel
functie te hebben voor het systeem. Door het openlijk oneens te zijn met elkaar, laat je het 
systeem zien dat je ook dualiserend met elkaar toch tot eensgezindheid kan komen. Daarbij 
geeft het de dynamiek van elkaar kunnen plagen in het bijzijn van het systeem, hetgeen vaak 
een relativerende werking heeft. Voor de na-sessiebesprekingen is een duo vanzelfsprekend 
van essentieel belang. Een duo geeft de mogelijkheid om elkaar te stimuleren om op meta-
niveau te functioneren, en kan helpen voorkomen dat men terugvalt op automatismen, waar
door blinde vlekken zouden kunnen ontstaan. 

Als laatste willen wij nog wijzen op het effect dat het aan de mensen in de impasse een 
erkenning geeft van de ernst van de situatie. De moeilijkheidsgraad is zó groot, dat één the
rapeut niet in staat is de begeleiding alleen te doen. En dit klopt met de realiteit. 

2.4 Combinatie van onze orthopedagogische en systeemtherapeutische benadering 

In de impasses waarmee wij geconfronteerd worden, is de onmacht van ouders en groepslei
ding/behandelaars een reactie op het niet meer te beïnvloeden gedrag van de IR Veelal met 
het gevolg dat de IP nog sterker in zijn door zijn handicap bepaalde negatieve gedragsuitin
gen vast komt te zitten. Tevens treedt als neveneffect op dat de mensen in zijn omgeving in 
hun onmacht niet meer constructief samenwerken en van elkaar verwijderd raken. Het pro
bleemgedrag is een symptoom dat verband houdt met de handicap en de individuele consti
tutie van de IR Dit symptoom heeft gevolgen voor de omgeving en krijgt daarmee een func
tie in de interactiepatronen rond de IP met die bepaalde handicap en constitutie. De reacties 
van de omgeving op het symptoom hebben vervolgens ook invloed op het symptoom. 
Hierdoor worden IR de omgeving en het symptoom een niet meer te ontwarren kluwen, waar
in alle betrokkenen zowel veroorzaker als slachtoffer zijn. 

Onze benadering, de combinatie van een individu-georiënteerde en een systeem-georiën
teerde aanpak, bestaat hierin dat het symptoom in aanvang niet behandeld wordt op indivi
dueel (constitutioneel) niveau, maar op interactieniveau, omdat het daar zijn blokkerende wer
king heeft. Het is uit ervaring gebleken dat bepaalde extreme symptomen niet te behandelen 
zijn op individueel niveau. Zonder het systeem te betrekken bij de behandeling van het symp
toom blijft het symptoom bestaan en wordt versterkt in zijn eenzijdige uitingsvormen. De 
individu-gerichte orthopedagogische benadering heeft zijn invloed op het symptoom verlo
ren en kan pas weer effectief worden als op systeemniveau de impasse doorbroken is. 
Tegelijkertijd is tijdens de systeembenadering de individu-georiënteerde orthopedagogische 
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benadering nodig als know-how in de omgang met mensen met een verstandelijke handicap. 
Zo zijn systeemtherapie en orthopedagogie, in ons geval antroposofische orthopedagogie, 
gelijkwaardige en noodzakelijke componenten in de behandeling. De combinatie van beide 
benaderingen hebben wij vorm gegeven in onze behandelingsmethode. 
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