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3 Beschrijving van de behandelingsmethode 

In dit hoofdstuk beschrijven we de door ons ontwikkelde combinatiebehandeling. We beste
den achtereenvolgens aandacht aan: vertrekpunt en werkwijze, het feitelijk begin van de com
binatiebehandeling, de opeenvolgende sessies en de daarbij behorende reflecties van de the
rapeuten, en het einde van de combinatiebehandeling. 

3.1 Vertrekpunt en werkwijze 

Het behandelteam in de kliniek signaleert dat de jongere met een verstandelijke handicap vast 
komt te zitten in zich herhalende negatieve interactiepatronen, en dat de mensen in zijn omge
ving niet meer weten hoe hierop te reageren, onmachtig en wanhopig worden. Het gevolg 
hiervan is verdere stagnatie van de ontwikkeling van de jongere en een verslechtering van zijn 
sociale context (ouders, gezin van herkomst, behandelaars en verzorgers). Men is in een ern
stige impasse verzeild geraakt. Door middel van gezamenlijke kinderbesprekingen, gesprek
ken met de ouders en extra begeleiding van het behandelteam rond de jongere (leerkracht, 
groepsleiding, arts en medische therapeuten) wordt getracht die therapeutische maatregelen 
te vinden, die de jongere door zo'n moeilijke fase heen kunnen helpen. 

Als de impasse door de beschikbare behandelingsmogelijkheden in de kliniek niet wordt 
opgelost of juist verergert, kan de combinatiebehandeling ingezet worden. De combinatie
behandeling wordt uitgevoerd door twee therapeuten, de één primair kindgericht, de ander 
primair systeemgericht. Zij bundelen hun kennis en therapeutische vaardigheden om zowel 
kind (geïdentificeerde patiënt, IP) als ouders (soms samen met andere gezinsleden) en tot dan 
toe betrokken behandelaars/verzorgers door de impasse heen te helpen, alsook een nieuwe 
voorwaarde voor ontwikkeling van de IP te creëren. 

De twee therapeuten van de combinatiebehandeling hebben de combinatiebehandeling toe
gepast bij impasses rondom jongeren in de eigen kliniek, alsook in collega-instituten. De 
therapeuten van de combinatiebehandeling nemen in feite een positie in die te vergelijken is 
met die van een toegevoegd consulent/behandelend specialist. 

De betrokken primair kindgerichte therapeut (gedragswetenschapper) is ervaren in de antro
posofische orthopedagogie en daardoor in staat therapeutische toegang tot de jongere te creë
ren en in staat de 'link' te verzorgen met andere behandelaars/verzorgers in de kliniek. In het 
vervolg noemen we deze therapeut de kindgerichte therapeut. 

De andere therapeut van de combinatiebehandeling is een psychotherapeut met een spe
cialisatie systeemtherapie en is van daaruit in staat interventies te plegen binnen kleinere en 
grotere netwerken/systemen. Deze therapeut noemen we in het vervolg systeemtherapeut. 

De combinatiebehandeling richt zich op de driehoek IP, ouders (eventueel andere gezins
leden) en behandelaars/verzorgers van de kliniek. Deze naaste betrokkenen, ouders (en even-
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tuele overige gezinsleden) en behandelaars/verzorgers kliniek, vormen met de IP samen de 
belangrijke participanten van de impasse. Zij vormen een levend en actief geheel. Het geheel 
van de hier genoemde driehoek noemen wij in deze context het systeem, en de afzonderlijke 
onderdelen van de driehoek noemen wij subsystemen. 

De beide betrokken therapeuten in de combinatiebehandeling - kindgerichte therapeut en 
systeemtherapeut - nemen gedurende het behandelingsproces afwisselend, afhankelijk van 
de behandelfase of inhoud, de rol op zich van therapeut en co-therapeut. Beide therapeuten 
plegen interventies zowel op het niveau van het gehele systeem te weten de driehoek 
kind-ouders-kliniek, alsook op het niveau van de afzonderlijke subsystemen, bijvoorbeeld 
gericht op de IP, een interventie op gezinsniveau dan wel een ondersteunende actie binnen 
de kliniek. 

Figuur 7 Positionering van de therapeuten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het gehele systeem 

kliniek 
(behandelaars, verzorgers) 

systeemtherapeut 

X co-th A 

kindgerichte therapeut 

ouders 
(en/of andere gezinsleden) 

Enerzijds richten de twee therapeuten zich zo veel mogelijk op hun specialisme, en bepalen 
op dat gebied wat er moet gebeuren, anderzijds ondersteunen ze maximaal de interventies van 
de collega-therapeut en denken mee over de therapeutische maatregelen die nodig zijn om 
de IP verder te helpen. 

Deze actief gehanteerde rolverdeling werkt ontnuchterend op het gedrag van de IP én vita-
liserend op de in het moeilijke gedrag van de IP meegezogen andere subsystemen (ouders, 
behandelaars en verzorgers). 

De beide therapeuten treden de impasse tegemoet vanuit een 'stap-voor-stap' benadering. 
De strenge en absolute keuze van de therapeuten om te kiezen voor een stap voor stap bena
dering ten aanzien van het omgaan met de impasse vormt een veilige, strak omlijnde struc
tuur voor het gehele systeem. 

De combinatiebehandeling vindt plaats middels sessies die gemiddeld 60 minuten per keer 
duren. De frequentie van de sessies is in principe éénmaal per maand. De totale duur van de 
combinatiebehandeling strekt zich over het algemeen uit over een periode van 10 tot 16 maan
den. 
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3.2 Het feitelijke begin van de combinatiebehandeling, eerste sessie 

Het feitelijke begin van de combinatiebehandeling is een sessie waarin de impassebeleving 
van de behandelaars/verzorgers van de kliniek en die van de ouders worden samengebracht 
in het bijzijn van de beide therapeuten (kindgerichte therapeut en systeemtherapeut). 

Aanwezig tijdens de eerste sessie zijn tenminste de ouders, één groepsleider en het uni
thoofd, en de beide therapeuten van de combinatiebehandeling. 

Door de groepsleider en het unithoofd wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de jonge
re in de kliniek geschilderd tot het moment van de impasse. 

Het unithoofd verwoordt in aanvulling op de groepsleiding de eigen onmacht om de jon
gere vanuit de beschikbare behandelmogelijkheden verder te helpen. Hij vertelt waarom aan 
de therapeuten de vraag wordt gesteld om mee te helpen in de behandeling van de jongere. 
Het unithoofd is gelijkwaardig aan ouders en groepsleiding in het 'niet weten'. 

Door de ouders wordt de geschiedenis van de jongere in het gezin tot aan de impasse 
geschilderd. 

De kindgerichte therapeut heeft de taak om door vragen te stellen aan ouders en groeps
leiders en het unithoofd de problematiek zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen, opdat de 
systeemtherapeut voldoende relevante informatie krijgt om zijn probleemdefiniëring zo exact 
mogelijk te kunnen formuleren. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk in de actualiteit 
zichtbaar en voelbaar te maken wat er speelt ten aanzien van de ontwikkeling en behande
ling van de IP. 

De overwegingen die we hebben om bij de eerste sessie ouders en medewerkers van de kli
niek aanwezig te laten zijn, zijn de volgende. 

De impasse of de dreigende impasse is een probleemsituatie waarin zowel medewerkers 
van de kliniek alsook de ouders zijn terechtgekomen. Wij gaan er van uit dat zowel ouders 
als medewerkers het beste voor de opgenomen jongere willen. Zij hebben hun beste krach
ten ingezet om de ontwikkeling van de jongere (IP) te bewerkstelligen. Deze positief gerich
te kracht heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. In ouders en medewerkers van de kli
niek is ondanks de oorspronkelijk positief gerichte kracht een negatief en onmachtig gevoel 
ontstaan. Omdat deze gevoelens meestal betrekking hebben op inhoudelijk verschillende 
onderdelen, worden de verschillen in beleving en benadering ten opzichte van de IP tussen 
ouders en medewerkers eerder groter dan kleiner. 

Bijvoorbeeld als een puber thuis zijn moeder bedreigt, is dat voor de ouders een heel moei
lijke situatie. Deze is invoelbaar voor de medewerkers van de kliniek, maar heeft als de puber 
in de kliniek geen mensen bedreigt niet dezelfde gevoelswaarde. Voor de medewerkers in de 
kliniek is dan veeleer het probleem: hoe beïnvloeden we die puber zo dat hij zijn moeder niet 
meer bedreigt? Als hier geen manier voor gevonden wordt, is er ook voor de medewerkers 
van de kliniek een groot onoplosbaar probleem; maar het is inhoudelijk gezien een totaal ander 
probleem. 

Wij denken dat voor jongeren met een verstandelijke handicap, die in staat zijn door hun 
gedrag verschillende groepen mensen (gezin en kliniek) zó vast te zetten, de wereld heel 
onduidelijk en onveilig wordt. Terwijl ze anderzijds ook ervaren met hun gedrag macht over 
de situatie te hebben. 

De ervaring om macht over een situatie te hebben, dat wil zeggen een situatie vrijwel vol
ledig te beheersen en te bepalen, is voor jongeren in het algemeen bijzonder ongunstig voor 
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de persoonlijke ontwikkeling. Als de omgeving niet weet hoe opvoedingsgrenzen vormge
geven moeten worden, ontwikkelt een jongere, en zeker een jongere met een verstandelijke 
handicap, al snel een a-sociaal, dwingend gedragspatroon. Bij jongeren met een verstande
lijke handicap is de gedragsvariatie meestal gering, waardoor er dus eerder extreem en dwin
gend gedrag ontstaat. 

Een jongere kan (nog) niet zelf kiezen voor redelijkheid of evenwichtig sociaal functio
neren. Hij moet dit van zijn opvoeders leren. Dat een jongere grenzen leert accepteren en zich 
leert voegen is een uitermate basale leervoorwaarde in het leven. Dit geldt ook voor jongeren 
met een verstandelijke handicap. Als zo'n jongere de opvoeders in zijn omgeving tot een 
impasse-achtige beleving heeft gebracht, kan de jongere van deze opvoeders de basale leer
voorwaarden, namelijk het zich voegen en grenzen accepteren, niet meer aangereikt krijgen. 

Zolang ouders en medewerkers van de kliniek de jongere blijven benaderen vanuit mach
teloze, negatieve of strijdlustige gevoelens, blijft ook de jongere gevangen in zijn eigen reac
tiepatroon. Als "meer van hetzelfde" van de opvoeders niet werkt, is het nodig om een nieuw 
gezamenlijk vertrekpunt te creëren. Aangezien zo'n punt niet vanzelfsprekend ontstaat, is 
het van belang dat dit min of meer kunstmatig wordt gecreëerd. 

In het "niet meer weten hoe het verder moet" ligt zo'n gezamenlijk vertrekpunt voor allen 
opgesloten. De jongere heeft daar in eerste instantie niets mee te maken. Het is de taak van 
de opvoeders om de jongere op te voeden. Daarom worden eerst de opvoeders in de eerste 
sessie bijeengebracht. Ook de behandelaar is mede onderdeel van het totale systeem van 
opvoeders, die met z'n allen niet weten hoe het verder moet. Binnen de behandelsituatie in 
de kliniek lukte het niet meer om eventuele ideeën zo vorm te geven in (ortho)pedagogische 
maatregelen, dat het blokkerende gedrag van de jongere werd doorbroken. 

Wij denken dat het gemeenschappelijk maken van het probleem, in de zin van "we weten 
niet hoe het verder moet", de basis is voor de noodzakelijke nauwlettende samenwerking die 
moet ontstaan om de impasse te doorbreken. Het uitspreken en constateren van de moeilijk
heden die ieder ervaart, is een middel om tot een gezamenlijke motivatie te komen: "we 
moeten er met z'n allen iets aan doen." 

Binnen de taakverdeling tussen de beide therapeuten is het de taak van de systeemtherapeut 
tijdens deze eerste bijeenkomst om de impasse in nieuwe termen te beschrijven. Hij maakt 
een nieuw kader, dat aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het kader moet: 
a herkenbaar zijn voor alle aanwezigen, dus zowel voor de ouders als voor de aanwezige 

medewerkers van de kliniek 
b een synthese vormen van de subjectieve en eventueel tegenstrijdige gevoelens van ouders 

en medewerkers van de kliniek 
c vanuit voornoemde synthese een gezamenlijk vertrekpunt creëren voor de combinatiebe

handeling, zodat er een nieuwe gezamenlijkheid ontstaat tussen de deelnemers (mede
werkers van de kliniek en ouders). 

De bedoeling van deze interventie is om vanuit een bewust gekozen, onontkoombaar kader 
de behandeling vorm te geven. Dit maakt dat alle gedragingen van jongere, ouders of mede
werkers van de kliniek vanuit dit kader gecorrigeerd kunnen worden. 

Een voorbeeld van zo'n kader is het volgende. 
Als een jongen van veertien jaar zijn moeder bedreigt en niet ontvankelijk is voor de repri-
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mandes van zijn ouders en van de groepsleiding, maar door blijft gaan met bedreigen, kan er 
een impasse ontstaan, met veelal toename van de agressie. 

Een nieuw kader, door de systeemtherapeut geformuleerd nadat hij de ervaringen van ieder
een heeft gehoord, kan zijn dat wordt gesteld dat de betreffende jongen puberaal verzet toont 
in een zeer onaangepaste, vreemde vorm. Waarbij wordt benadrukt dat het heel goed en bij 
de leeftijd passend is dat hij in verzet komt, maar dat hij moet leren dit op een voor iedereen 
acceptabele wijze te doen. En omdat dit kennelijk zo moeilijk is, moet het "je op een goede 
manier puberaal verzetten" worden geoefend. 

Als iedereen dit kader herkent, zal de impact die het besluit heeft om te gaan werken aan 
dit thema, groot zijn. De motivatie om zeer nauw samen te werken en je te laten leiden, is 
een voorwaarde om in het pedagogisch handelen naar het gedrag van de jongere evenwich
tig te worden. 

Wij denken dat het besluit om "je te willen laten leiden" (dit geldt voor ouders en mede
werkers van de kliniek, inclusief de behandelaar) een sterke voorbeeldwerking heeft op de 
jongere (IP). 

Doel van deze eerste sessie is: 
- het formuleren van een gemeenschappelijke probleemstelling rondom de IP 
- het nemen van een gemeenschappelijk besluit om middels de combinatiebehandeling de 

gestagneerde ontwikkeling in beweging te brengen (sluiten van een contract). 

Na de eerste sessie verdiept de kindgerichte therapeut zich in de anamnese van de IP en de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de IP tijdens de opname tot aan het moment van de impasse 
en de aanvang van de combinatiebehandeling. Dit is voor de kindgerichte therapeut van belang 
om tijdens de tweede sessie, waarbij de IP aanwezig is, voldoende inzicht te hebben in de 
beperkingen en mogelijkheden van de IP. 

3.3 De eerste sessie met de IP, tweede sessie 

Aanwezig zijn tenminste de IP, de ouders, één groepsleider en de beide therapeuten van de 
combinatiebehandeling. 

Onderwerp van gesprek is een vraagstuk/probleem rondom de IP vanuit de concrete, dage
lijkse situatie. De ouders en groepsleider worden uitgenodigd precies en feitelijk/concreet te 
vertellen wat er rond dit actuele onderwerp gebeurt. Van belang is in de eerste plaats de fei
telijke beschrijving en niet de interpretatie van de situatie. 

Het feitelijk, precies en concreet beschrijven heeft tot doel om zo dicht mogelijk te blij
ven bij wat er zich op concreet niveau afspeelt. Het is daarbij ook van belang dat de gevoe
lens en gedachten van de ouders en medewerkers naar voren komen, echter steeds gekoppeld 
aan het concrete gedrag van de IP in de situatie. 

De onderliggende bedoeling hiervan is dat het feitelijk vertellen over wat er gebeurt, helpt 
om de kern van het probleem te doen verschijnen. 

Alle participanten van het systeem worden door de kindgerichte therapeut uitgenodigd deze 
beschrijving te geven. De kindgerichte therapeut is hiermee vooral actief in het zichtbaar 
maken van de problematiek. Hij houdt zich terug in het bepalen van de interventies en maakt 
zo actief ruimte voor de systeemtherapeut. De systeemtherapeut heeft tot taak een gedachte-
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beeld te vormen over hetgeen wordt ingebracht. Dit gedachtebeeld wordt omgevormd tot 
een probleemformulering. 

De IP is nu bij de eerste sessie aanwezig, omdat de IP het problematische gedrag vertoont 
en voor alle andere aanwezigen object van hun aandacht en pedagogisch handelen is. Door 
de IP aanwezig te laten zijn bij de sessie, wordt de IP gelijkwaardig betrokken bij de ontsta
ne problematiek. 

De IP ervaart dat de voor hem belangrijke volwassenen over zijn gedrag praten, en dat er 
over hem/haar afspraken worden gemaakt tussen ouders en medewerkers van de kliniek. In 
de sessie worden concreet de twee werelden thuis en kliniek in personen verbonden. De 
opdrachten worden vooral aan ouders en medewerkers van de kliniek gegeven, met als onder
liggende boodschap aan de IP: omdat men jou (IP) belangrijk vindt, is men bereid iets nieuws 
te leren en te veranderen. 

Vervolgens tracht de systeemtherapeut het probleem voor zichzelf in één zin te formuleren. 
Daarna probeert hij een 'relabeling' te maken, die aan strenge voorwaarden moet voldoen: 
- alle elementen van de probleemformulering moeten in de relabeling vervat zijn 
- de relabeling moet voor iedereen herkenbaar zijn 
- de relabeling moet een positief karakter hebben 
- hij moet een richting aangeven 
- hij moet waarachtig zijn, dus overeenkomen met de realiteit. 

Als de relabeling, de herdefiniëring van het probleem, aan bovengenoemde voorwaarden vol
doet, dan bevordert dit de saamhorigheid in het gevoelsgebied van de mensen rondom de IP. 
Door de probleemdefiniëring te herdefiniëren ontstaat, als de relabeling aan de genoemde 
voorwaarden voldoet, een evidentiegevoel bij de betrokkenen. Dit resulteert in gemeen
schappelijk willen handelen met betrekking tot de opdracht die voortvloeit uit de relabeling. 
Voldoet de relabeling niet aan alle gestelde voorwaarden, dan verzwakt dit het bovengenoemde 
effect. 

De relabeling geeft de richting aan waarin concrete opdrachten verder uitgewerkt moeten 
worden. Deze opdrachten moeten ook aan strenge voorwaarden voldoen, te weten: 
- de opdracht bouwt voort op de relabeling 
- de opdracht moet thuis en in de kliniek op dezelfde manier uitvoerbaar zijn 
- hij moet herkenbaar zijn voor alle participanten van het systeem 
- hij moet humor in zich dragen 
- waarachtig zijn 
- een concrete praktische handeling in zich dragen 
- haalbaar zijn 
- simpel zijn 
- iedereen moet er een actieve bijdrage aan kunnen leveren. 

Vervolgens wordt de opdracht in de sessie aan de IP uitgelegd. Dit kan zijn door middel van 
verbaal mededelen, de IP het meegedeelde laten herhalen, oftewel door het in de sessie in 
concreet gedrag te vertalen, dit voor te doen en te oefenen. 

De kindgerichte therapeut kan de in de sessie aanwezige groepsleider na de sessie even
tueel ondersteuning geven bij de verdere uitwerking van de opdracht in de kliniek. 
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3.4 Uitgebreide reflectie na de eerste en tweede sessie 

Na de eerste en tweede sessie volgt een uitgebreide reflectie door de beide therapeuten (kind
gerichte therapeut en systeemtherapeut). 

De reflectie staat vooral in het teken van de karakterisering van de impasse, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek van de IP, en de dia
gnostiek van het gehele systeem (ouders, IP, medewerkers van de kliniek). 

a Elementen bij de antroposofisch orthopedagogische diagnostiek van de IP 
- de algehele gesteldheid/constitutie van de IP in het licht van de samenhang van de wezens

delen 
- de onderlinge verhouding tussen de drieledigheid, denken-voelen-willen, en hun licha

melijke samenhang 
- het samenvatten van het diagnostisch beeld in dynamische termen betreffende 'sterkte en 

zwakte' van de IP. 

Zo'n diagnostiek vinden we belangrijk omdat de eenzijdige, problematische gedragingen van 
de IP nooit op zichzelf staan, maar altijd deel uitmaken van een algehele karakteristiek van 
de IP Wij duiden zowel lichamelijke eigenschappen als psychische eigenschappen instru
menteel, dat wil zeggen: de IP drukt zich door middel van deze eigenschappen uit. 

Om te weten welke therapeutische mogelijkheden er bij de IP zijn, is het van belang een 
sterkte/zwakte-analyse te maken. Gedragsveranderingen hebben een kans van slagen als de 
sterke kanten van de IP maximaal worden betrokken bij de beoogde verandering. Het ver
sterken van de zwakke kanten, betekent meestal de impasse vergroten (zie 2.2.). 

b Elementen bij de systeemdiagnostiek 
- het onderkennen van relatiepatronen binnen het systeem (IP, ouders en behandelaar/ver

zorgers) 
- het in kaart brengen van versterkende en verzwakkende interacties ten aanzien van het pro

blematische gedragssymptoom van de EP 
- de weerstand in het systeem 
- het circulair maken van causale gebeurtenissen en interacties rondom het problematische 

gedrag van de IP. 

Ook bij de systeemdiagnostiek is het van belang de bovengenoemde elementen te onderken
nen, omdat het therapeutisch gezien onmogelijk is een gedragsverandering te bereiken als 
geen rekening wordt gehouden met de homeostatische krachten binnen het systeem. Direct 
de interactie in het systeem willen veranderen omdat het het problematische gedrag van de 
IP versterkt, is als zodanig niet haalbaar. Veelal moeten nieuwe interactiepatronen door mid
del van afspraken, oefeningen en regels langzaam worden geïmplanteerd en geïntegreerd. 

c Karakterisering van de impasse 
- in kaart brengen van de impasse 
- de samenhang aanbrengen tussen de antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek en de 

systeemdiagnostiek. De centrale vraag hierbij is: hoe is de wederzijdse beïnvloeding tus
sen de verschillende subsystemen (IP, ouders en medewerkers van de kliniek)? 
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- de samenhang tussen deze elementen benoemen, helder maken en in beeld brengen. Uit 
deze samenhang ontstaat een eerste werkhypothese, die tijdens en na de volgende sessie 
kan worden geverifieerd en bijgesteld. 

De nabespreking door de beide therapeuten geschiedt tegen de achtergrond van bovenge
noemde elementen volgens een vastgesteld protocol. 

De verschillende onderdelen in dit protocol zijn: 

a Inleven in de IP 
Hierbij gaat het erom de beleving van de IP mee te beleven en 'na te voelen'. Voorwaarde 
hiervoor is dat het eigen beleven van de therapeuten verstilt. 

Inleven is jezelf stellen in de plaats van de ander: 
- denken als de ander: zijn/haar denklogica 'volgen' 
- voelen als de ander: je vereenzelvigen met zijn/haar gemoedsstemming 
- handelen als de ander: de fysieke bewegingen van de ander nadoen. 

Het inleven is bedoeld om karakteristieken te benoemen en beelden te vormen. 
Het inleven door de therapeuten heeft tot doel om hetgeen in de sessie is gebeurd, vanuit de 

denk-, belevings- en handelingsrealiteit van de jongere te bezien. Deze denk-, belevings- en han
delingsrealiteit vinden ook de therapeuten meestal vreemd en bizar. Zolang de therapeuten de 
genoemde realiteit niet ook invoelbaar en inleefbaar hebben gemaakt, is het begrijpen van de 
jongere en het vinden van een volgende, haalbare ontwikkelingsstap vrijwel onmogelijk. 

Voor de kindgerichte therapeut is dit van belang om de afgesproken opdracht met de behan
delaars in de kliniek uit te werken. 

Voor de systeemtherapeut is dit van belang om zich actief te confronteren met de eigen
aardigheden van het individu en zo de spanning te ervaren die deze eigenaardigheid in het 
systeem brengt. 

b Karakteristieken benoemen en beelden vormen 
Karakteristieken zijn te benoemen door vanuit het inleven kernbegrippen te kiezen die in enke
le zinnen weergeven wat er bij de IP speelt. 

Bij het beelden maken gaan we als volgt te werk: 
- met behulp van associatie en fantasie meerdere beelden vormen (minimaal drie) 
- een beeld moet een kern bevatten en concreet van aard zijn. Het mogen geen abstracte beel

den zijn 
- de inhoud van een beeld kan het best worden ontleend aan de natuur (bijvoorbeeld de die

renwereld) of aan de ambachtelijke beroepswereld. De formulering: "Het doet mij den
ken aan ..." (vervolgens het beeld) is wat wij bedoelen 

- het beeld mag niet in andere woorden de situatie beschrijven. 

Door te werken met beelden dwingen de therapeuten zichzelf om de concrete werkelijkheid 
los te laten. Bij impasses is de concrete werkelijkheid ernstig, onontkoombaar en uitzichtloos. 
Het beeiddenken geeft de mogelijkheid om vrij te komen van de uitzichtloze impasse. Dit 
geeft de ruimte die onontbeerlijk is om nieuwe invallen te krijgen om met de impasse verder 
te kunnen. 

50 



c Hypothesevorming en behandelingsrichting 
Vanuit inleven, beelden vormen, karakteristieken benoemen en de eerder genoemde elemen
ten van de diagnostiek is het belangrijk te komen tot een hypothese met een circulair karak
ter, dus zonder eenduidige causaliteit (zie 2.3). 

Deze hypothese geeft aanknopingspunten voor de richting van de inhoud van de combi
natiebehandeling en de thema's die in de beginfase belangrijk zijn. Deze hypothese is een 
voorlopige werkhypothese, die in de loop van de volgende sessies steeds bijgesteld kan wor
den. 

Reeds in 2.3 is het verschil tussen lineaire causaliteit en circulaire causaliteit omschreven en 
het belang van het werken met circulaire hypotheses. Het vormen van een hypothese met een 
circulair karakter vraagt een intensievere denkactiviteit dan een hypothese met een lineair 
karakter. Ons denken is op zich meer getraind om lineaire, causale hypotheses te vormen. Om 
tot circulaire hypothesevorming te komen is een ongebruikelijke denkactiviteit nodig. De 
moeite die we in het circulaire denken investeren, vergroot ons engagement met de casuï
stiek op een meer objectieve manier en geeft ook weer ruimte om de impasse in de context 
van een reeks gebeurtenissen te zien. Het effect van een circulaire hypothese is dat de kern
situatie (de impasse) wordt gerelativeerd. Het is niet meer de enige en eenduidige waarheid, 
maar een onderdeel van een veel grotere waarheid geworden. Een voorbeeld van een circu
laire hypothese is: het onverwachte gedrag en soms plotseling inzetten van dwingende ritu
elen door de IP leidt ertoe dat iedereen in zijn omgeving gaat reageren en dus in actie komt. 
Dit in actie komen van de omgeving stimuleert de IP dit gedrag in te zetten. Het leidt immers 
tot contact. 

3.5 Vervolg van de behandeling door middel van vervolgsessies 

Na de eerste sessie met ouders en groepsleiding van de kliniek vinden er in een afgesproken 
ritme opeenvolgende sessies plaats. Deze sessies zijn vervolgsessies genoemd. De frequen
tie van de vervolgsessies gedurende de combinatiebehandeling is gemiddeld één keer per 
maand. In één van de eerste vervolgsessies is er, zo nodig of gewenst, een sessie waarbij alle 
overige gezinsleden (meestal broers en zussen) aanwezig zijn. Over het algemeen wordt in 
de vervolgsessies niet met het gehele gezin gewerkt, maar met de ouders en de IP. 

De werkwijze in de vervolgsessies is zo, dat zowel door de ouders, alsook door de groeps
leiding wordt bericht over het verloop van de oefening/opdracht die in de voorgaande sessie 
is gegeven. Tevens wordt besproken welke gedragsthema's actueel aan de orde zijn. Uit de 
analyse tijdens het gesprek volgt het vormen van een nieuwe opdracht, die het karakter van 
bijstellen van de eerdere opdracht kan hebben, maar ook geheel anders kan zijn. Tot het for
muleren van een geheel andere opdracht wordt pas overgegaan als de eerder gegeven opdracht 
goed is uitgevoerd, dat wil zeggen aan de eisen voldoet die door de therapeuten zijn gesteld. 

De opdracht wordt weer, zoals in de eerste sessie, aan de IP uitgelegd. 
Soms wordt, in verband met de belasting van de IP dan wel de draagkracht van de ouders, 

de vervolgsessie onderverdeeld in een gedeelte met de IP, ouders en groepsleiding, en een 
gedeelte alleen met de ouders en de beide therapeuten. 
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3.6 Reflectie achteraf na iedere vervolgsessie 

Na iedere vervolgsessie is er een reflectie door de therapeuten. Bij deze reflectie wordt gebruik 
gemaakt van de elementen die reeds eerder vermeld zijn bij de nabespreking van de eerste 
twee sessies. Deze nabespreking verloopt volgens een vastgesteld protocol met de volgende 
items: 
- Wat valt op? 

Hierin wordt kort aangeduid wat volgens de therapeuten feitelijk opvallend was. 
- Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 

Hierbij tracht vooral de kindgerichte therapeut te benoemen wat actueel zichtbaar bij de 
IP verschijnt. De bedoeling daarvan is om de individuele behandelingscomponenten mede 
in het oog te houden en eventueel kort te sluiten met ander behandelaars in de kliniek. 

- Gezinsdiagnostiek 
Hierbij wordt vooral gekeken naar de dynamiek tussen de ouders en de werking van de 
opdrachten thuis bij de overige gezinsleden. Dit kan aanleiding zijn tot het betrekken van 
de broers en/of zussen van de IP dan wel tot het focussen op thema's die aan de orde gesteld 
moeten worden en zijn effecten in het gezin hebben. 

- Systeemwerking 
Hierbij wordt vooral gekeken naar de interactie tussen de verschillende subsystemen en de 
dynamiek daarin. Tevens worden eventuele weerstanden binnen het systeem benoemd om 
deze beter in bewustzijn te hebben bij eventuele volgende interventies. 

- Circulaire hypothese 
Hierbij wordt getracht de dominante oorzaak-gevolg-ketens te formuleren en in een cir
culaire samenhang te brengen. Dat is belangrijk om niet in de realiteitsdefinitie van het 
systeem gevangen te raken. 

Figuur 8 Schematische weergave van het behandelingsproces vanaf de eerste sessie 

g e z j n thuis leven in vakanties en weekenden 

(ouders) 

kliniek 
(groepsleidin 
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3.7 Einde van de combinatiebehandeling, laatste sessie 

De combinatiebehandeling wordt afgerond door middel van een laatste sessie, waarbij aan
wezig zijn: de ouders, de groepsleiding en de beide therapeuten, dus zonder de IP. Hiermee 
vindt de combinatiebehandeling zijn afronding in dezelfde samenstelling als bij aanvang van 
de combinatiebehandeling. 

Het feit dat de IP hierbij niet aanwezig is, heeft de achterliggende opvatting dat het goed is 
voor de IP om een realiteit in stand te houden van een doorgaande ontwikkeling. De combi
natiebehandeling was immers alleen bedoeld om de ontstane impasse te doorbreken. Aan het 
eind van de combinatiebehandeling gaat de IP gewoon verder met zijn ouders (en broers en/of 
zussen) en de groepsleiding (en anderen in de kliniek) met zijn ontwikkeling, met zijn leven. 
Een te nadrukkelijke afronding zou de verwarring kunnen doen ontstaan bij de IP alsook bij 
de andere participanten van het systeem, dat met het ophouden van de combinatiebehandeling 
ook de daarin ontwikkelde vaardigheden en veranderingen losgelaten kunnen worden. 

Het feit dat deze bespreking (laatste sessie) gaat plaatsvinden wordt in een van de laatste 
vervolgsessies met de IP erbij besproken en in het kader geplaatst van het thema: "De thera
peuten trekken zich weer terug omdat de IP, ouders en groepsleiding weer zelf met elkaar ver
der kunnen". 

De laatste sessie vindt plaats volgens een vastgesteld protocol: 
- Beeldimpressies van de aanvangs situatie en de situatie bij beëindiging van de combina

tiebehandeling 
De ouders en de groepsleiding wordt gevraagd om op een tekenpapier met behulp van 
kleurpotloden/kleurkrijt een beeld te schetsen van de situatie zoals zij die bij aanvang van 
de combinatiebehandeling ervoeren, en van de situatie zoals zij die bij het einde van de 
combinatiebehandeling ervaren. Vader, moeder en groepsleiding wordt gevraagd dit ter 
plekke en onafhankelijk van elkaar in ongeveer 15 minuten te doen. De therapeuten ver
trekken even uit de ruimte om de ouders en de groepsleiding de gelegenheid te geven zich 
te concentreren (zie bijlagen 2, tekeningen bij laatste sessie). 

- Verbaliseren van de impressies 
Vervolgens komen de therapeuten terug in de ruimte en vragen vader, moeder en groeps
leiding aan elkaar te vertellen over hun schetsen/tekeningen. Het doel hiervan is de erva
ringen met elkaar te delen, bovendien geeft het de therapeuten inzicht in de belevingen van 
de ouders en de groepsleiding over de effecten van de combinatiebehandeling. 

- Samenvatting van de therapeuten van de oorspronkelijke impasse en de situatie nu 
De therapeuten beschrijven op hun beurt hoe zij de oorspronkelijke impasse beleefd heb
ben en wat het feitelijke vertrekpunt was bij aanvang van de combinatiebehandeling. 
Vervolgens vatten zij samen wat de opeenvolgende ontwikkelingen tijdens de behandeling 
zijn geweest. Het is de kunst om dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. 

- Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
De therapeuten verwoorden uit de impressies van allen een gezamenlijke conclusie; zij 
checken of iedereen zich in die conclusie kan vinden en stellen zo nodig de conclusie bij. 
Vervolgens wordt besproken of er nog, in een lage frequentie, follow-up sessies nodig zijn. 
In ieder geval wordt door de therapeuten aangegeven dat - zodra een van de participanten 
van het systeem het nodig acht om in het gegeven kader dingen te bespreken - er gevraagd 
kan worden om een vervolgbijeenkomst om terugval te voorkomen. 
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