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5 Het daadwerkelijk diagnostisch en 
hulpverlenend handelen 

5.1 Daadwerkelijk handelen in relatie tot de beschreven behandelingsmethode 

In de behandelingsmethode is een aantal uitgangspunten geformuleerd en is de combinatie
behandeling (antroposofische orthopedagogie en systeemtherapie) als werkwijze beschreven. 
De combinatiebehandeling wordt toegepast in situaties waarin een ernstige impasse is ont
staan rondom een opgenomen cliënt. Startpunt van de behandeling is het in kaart brengen van 
de impassebeleving van de behandelaars van de kliniek en de betrokken ouders, resulterend 
in een behandelcontract (eerste sessie). Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats met ouders, 
groepsleiding van de kliniek en de IP. Hierin wordt een concreet probleem in kaart gebracht, 
geherdefinieerd en een interventie gedaan in de vorm van een opdracht voor allen. Na de bij
eenkomst vindt een nasessiebespreking plaats door beide therapeuten om hun oriëntatie op 
de IP als ook op het systeem te vitaliseren. Vervolgens vinden er ongeveer om de maand ver-
volgsessies plaats over een periode van ongeveer veertien maanden, waarbij de totale drie
hoek aanwezig is (ouders, groepsleiding en IP). In deze sessies wordt middels evaluatie en 
bijstelling van opdrachten en het geven van vervolgopdrachten aan een uitweg uit de impas
se gewerkt. Na elke sessie is er ook een nasessiebespreking van beide therapeuten als syste
matische reflectie op het therapeutische proces. Aan het einde van de behandeling vindt er 
een laatste sessie plaats zonder de IP, waarin ouders en groepsleiding in beeld brengen hoe 
ze het resultaat van de combinatiebehandeling ervaren hebben, en waarin besproken wordt 
wat er aan eventuele follow-up nodig is. 

Bovenstaande elementen zijn in beknopte vorm de aanwijzingen voor de therapeuten. 
Hiermee wordt een kader geschapen om te komen tot een antwoord op de eerste onder
zoeksvraag: Waaruit bestaat het daadwerkelijk diagnostisch en hulpverlenend handelen, en 
is het daadwerkelijk handelen in overeenstemming met de aanwijzingen van de combinatie
behandeling? 

Elke sessie is beschreven aan de hand van een aantal vaste items in de vorm van een pro
tocol. Dit geldt zowel voor de sessie met de cliënten en hulpverleners alsook voor de nases-
siebesprekingen van de therapeuten. 

Na afloop van de periode van het verzamelen van de gegevens is aan de hand van deze 
vaste items per casus gescoord of het handelen van de therapeuten conform de voorgeschre
ven items is verlopen. 

Tevens is in beeld gebracht hoe per item in alle sessies en nasessiebesprekingen bij de 
twaalf cases is gehandeld. Hierdoor ontstaat een overzicht hoe het handelen per casus verlo
pen is. 

De score is gedaan door 'ja' of 'nee' in te vullen bij het betreffende item in iedere casus. 
'Ja' betekent dat voor het betreffende item gehandeld is conform datgene wat voor dat item 
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in het protocol beschreven is. 'Nee' betekent dat er niet conform het protocol gehandeld is. 
De gegevens zoals beschreven in de protocollen zijn beoordeeld door de therapeuten. 

In het overzicht is tussen elke sessie een kolom 'tusseninterventie' opgenomen. 
Tusseninterventies zijn oorspronkelijk niet voorzien en beschreven in de behandelingsme
thode, maar bleken toch in de praktijk voor te komen en nodig te zijn. 'Ja' betekent hier dat 
er een tusseninterventie is geweest en er dus een toevoeging heeft plaatsgevonden op de oor
spronkelijk beschreven werkwijze. 'Nee' betekent dat er geen tusseninterventie heeft plaats
gevonden en dus gehandeld is conform de beschreven werkwijze (zie 5.3.1). 

Eerst volgt een totaal overzicht van scores over alle items in alle cases (zie 5.2). 
Daarna volgt een analyse van de toepassing van de verschillende items in alle cases (5.3). 
Vervolgens is een analyse gemaakt van het verloop per casus (5.4). 

5.2 Verzamelen en bewerken van de gegevens 

Wij hebben de gegevens als volgt verzameld. Op grond van de feitelijke uitvoering van de 
combinatiebehandeling is op elk genoemd item in de protocollen van alle sessies per casus 
gescoord of er gehandeld is volgens de beschreven werkwijze. 

Er is gescoord door middel van invulling per item en per casus met 'ja' of 'nee'. 
Voor de overzichten van de scoringstabellen zie bijlage 1. 

5.3 Totaalscore van alle cases per item 

Beginfase 

Deze fase omvat de anamnese en probleembeschrijving, de eerste en de tweede sessie. 
Uit de totaalscore blijkt dat in de eerste fase van de combinatiebehandeling vrijwel geheel 

conform de behandelingsmethode is gehandeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
uit de behandelingsmethode voortvloeiende handelen op de omschreven items gebruikt is in 
alle cases, ongeacht de casus-specifieke variabelen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 
gegeven dat in de beginfase vooral de impassebeleving en het komen tot een behandelcon-
tract centraal staat. Alle betrokkenen zitten in een onmachtsfase, en deze intense beleving van 
wanhoop geeft een grote openheid voor interventies en bereidheid tot hulp. De therapeuten 
komen gemakkelijk in de positie dat zij ervaren worden als laatste strohalm, waardoor zij in 
staat zijn om op congruente wijze de voorgenomen werkwijze te introduceren. 

Op één item in één casus is er niet gehandeld conform de behandelingsmethode. Dit betrof 
een situatie waar de therapeuten niet in staat waren om te komen tot het formuleren van een 
eerste werkopdracht. De achtergrond hiervan is gelegen in het feit dat de samenhang tussen 
het handelen en het voelen van deze IP voor de therapeuten niet te vertalen was in een con
crete oefenopdracht die in het dagelijks leven uitvoerbaar was. De volgende interventie is in 
dit geval toegepast: "De therapeuten hebben meer tijd nodig om over een opdracht na te den
ken en komen er in de volgende sessie op terug" (zie casus 9, tweede sessie). 
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Tabel 1 Score van de items in de beginfase 

Beginfase ja nee totaal percentage gehandeld 
behandelingsmethode 

onform 

1 Anamnese en probleembeschrijving 12 0 12 100% 

2.1 Impassebeleving van ouders en medewerkers 
instituut worden in sessie met beide therapeuten 
besproken en uitgewerkt 12 0 12 100% 

2.2 Samenvatting probleem 12 0 12 100% 

2.3 Gemeenschappelijk vertrekpunt 12 0 12 100% 

2.4 Contract 12 0 12 100% 

3.1 Driehoek kind, ouders en 
medewerkers instituut aanwezig 12 0 12 100% 

3.2 Concreet startprobleem 12 0 12 100% 

3.3 Herdefinitie probleem 12 0 12 100% 

3.4 Werkrichting en opdracht 
voor thuis en instituut gelijk 11 1 12 91,6% 

3.5 Nabespreking twee therapeuten 12 0 12 1009c 

3.6 Inleving in IP 12 0 12 100% 

3.7 Beeldvorming: deprogrammeren 
eenduidige causaliteit 12 0 12 100% 

3.8 Circulaire hypothese 12 0 12 100% 

3.9 Oriëntatie en richtingbepaling 12 0 12 100% 

Alle items van de beginfase gesommeerd 167 1 168 99,4% 

Bij één casus heeft er na de eerste sessie een tusseninterventie plaatsgevonden. De reden daar
voor was dat de therapeuten oordeelden dat de ouders dermate emotioneel geblokkeerd waren 
door eigen traumatische ervaringen, dat het nodig was om in een tussensessie ruimte te creë
ren voor het uiten en erkennen van hun gevoelens. Deze emotionele blokkade van de ouders 
stond een IP-gerichte benadering aanvankelijk in de weg. Na deze tussensessie kon de werk
wijze weer conform de behandelingsmethode voortgezet worden (zie casus 5 na de eerste ses
sie). 

Vervolgfase 

Deze fase omvat het totaal van alle vervolgsessies. Het aantal vervolgsessies per casus is 
verschillend omdat niet elke behandeling een zelfde aantal sessies behoeft. Dit is in de 
beschrijving van de behandelmethodiek niet nauwkeurig in aantal voorgeschreven. Wel is aan
gegeven dat een tijdsduur van gemiddeld 14 maanden voldoende zou moeten zijn om de 
impasse te doorbreken en de nieuwe ontwikkeling te bestendigen. 

In elke vervolgsessie zijn dezelfde items gescreend. 
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Tabel 2 Score van de items in de vervolgfase 

Vervolgsessies j " nee totaal aantal percentage gehandeld 
behandelingsmethode 

conform 

1 Driehoek aanwezig 104 8 112 92,8% 

2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) 107 5 112 95,5% 

3 Bijstelling en herhaling 105 7 112 93,7% 

4 Volgende probleemfocus en werkopdracht 106 6 112 94,6% 

5 Nabespreking twee therapeuten lil ; 112 99,1% 

6 Wat valt op? 110 2 112 98,2% 

7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 101 11 112 90,2% 

8 Gezinsdiagnostiek 104 8 112 92,8% 

9 Systeemwerking 105 7 112 93,7% 

10 Circulaire hypothese 80 32 112 71,4% 

Alle items van de vervolgsessies gesommeerd 1033 87 1120 92,2% 

Er hebben in totaal 112 vervolgsessies plaatsgevonden bij twaalf cases. De totaalscore geeft 
aan dat in 92,2% gehandeld is conform de behandelingsmethode. Deze score laat zien dat ook 
in de vervolgfase de behandelingsmethode een bruikbare leidraad is voor het therapeutisch 
handelen. De vervolgsessies hebben een steeds weerkerende vaste structuur, te weten: 'Verloop 
en evaluatie van de opdrachten, bijstelling en herhaling, en toevoeging van een volgende pro
bleemfocus'. Dit is een houvast voor alle participanten. Deze structuur biedt herkenbaarheid 
en concreetheid gekoppeld aan het dagelijks handelen, en geeft richting aan het samen gefo
cust zijn op een veranderingsdoel. De kracht is vooral gelegen in de concreetheid van de 
opdrachten en het werken aan de bruikbaarheid van afgesproken acties. Deze steeds terug
kerende structuur is in zijn concreetheid herkenbaar en veilig voor de IP, de sessie heeft qua 
structuur een voorspelbaar verloop. Conform de behandelingsmethode spreken de therapeu
ten alle participanten in de sessie gelijkelijk aan op ieders verantwoordelijkheid tot het uit
voeren van de opdracht. Hierdoor is iedereen - IP, ouders en groepsleiding - gelijkelijk ver
antwoordelijk voor het wel of niet halen van het beoogde resultaat. Dit samenwerkend han
delen creëert een samenhang en een doelgerichtheid die het impassegevoel doen afnemen. 

Uit de score blijkt dat in de nasessie-besprekingen van de therapeuten conform de behande
lingsmethode gehandeld is. Omdat er geringe afwijkingen plaatsvinden, kan geconcludeerd 
worden dat de items voldoende kader geven aan het therapeutisch handelen. 

Verklaring per item 

1 Driehoek aanwezig 
In acht van de 112 vervolgsessies is niet de volledige driehoek - IP, ouders en groepsleiding 
- aanwezig geweest; vijf van de acht keer is de IP afwezig geweest, eenmaal wegens ziekte 
en viermaal vanwege de wens van de ouders te spreken over de combinatiebehandeling zon-
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der de IR Dit betrof de twee cases die vroegtijdig afgebroken zijn. 
Drie van de acht keer is de groepsleiding afwezig geweest wegens ziekte, met dientenge

volge onderbezetting in het team. 

2 Verloop en evaluatie werkopdvacht(en) 
In vijf van de 112 vervolgsessies is het verloop van de opdrachten niet geëvalueerd. Bij vier 
van de vijf keer is dit niet gebeurd vanwege afwezigheid van de IP in verband met het ter dis
cussie stellen van de voortgang van de combinatiebehandeling, en één keer omdat de ouders 
de problematiek rondom de zus van de IP in de sessie aan de orde wilden stellen. 

3 Bijstelling en herhaling van de opdracht 
In zeven van de 112 vervolgsessies heeft er geen bijstelling en herhaling van de vorige 
opdrachten plaatsgevonden; één keer is dat niet gebeurd omdat de therapeuten nog een 
opdracht moesten bedenken; drie keer is dat niet gebeurd vanwege het behalen van de beoog
de doelstelling en het positief afronden van de therapie; drie keer is het niet gebeurd vanwe
ge het ter discussie stellen dan wel vroegtijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

4 Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In zes van de 112 vervolgsessies heeft er geen volgend probleemfocus en werkopdracht plaats
gevonden. Dit betrof twee cases; vijf keer heeft het niet plaatsgevonden vanwege het verder 
expliciteren en oefenen van de reeds bestaande opdrachten, één keer vanwege het niet aan de 
orde zijn van nieuwe problemen in verband met het afronden van de behandeling. 

5 Nabespreking door twee therapeuten 
In één van de 112 vervolgsessies heeft er geen nabespreking plaats kunnen vinden vanwege 
het feit dat de sessie slechts door één therapeut geleid is vanwege ziekte van de andere the
rapeut. 

6 Wat valt op? 
In twee van de 112 vervolgsessies is er in de nabespreking op dit item niets vermeld, één 
keer vanwege afwezigheid van een van de beide therapeuten en één keer vanwege een bijna 
identiek verloop met de voorafgaande sessie. 

7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
In elf van de 112 vervolgsessies zijn er geen aanvullingen vermeld met betrekking tot de antro
posofische orthopedagogische diagnostiek; vijf keer is dat niet gebeurd vanwege de afwe
zigheid van de IP, vijf keer vanwege het ontbreken van aanvullende bijzonderheden, één keer 
vanwege afwezigheid van een van de therapeuten. 

8 Gezinsdiagnostiek 
In acht van de 112 vervolgsessies heeft geen verdere gezinsdiagnostiek plaatsgevonden. Dit 
is in vijf gevallen niet gebeurd vanwege het ontbreken van aanvullingen op de gezinsdia
gnostiek in de afrondende fase van de combinatiebehandeling, twee keer vanwege geen bij
zondere aanvullingen en één keer vanwege afwezigheid van een van de therapeuten wegens 
ziekte. 
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9 Systeemwerking 
In zeven van de 112 vervolgsessies is geen vermelding gedaan met betrekking tot de sys
teemwerking. Vijf keer is er gemeld dat de systeemwerking gelijk was als in de vorige ses
sie, één keer was het niet aan de orde omdat in de sessie de partnerrelatieproblematiek focus 
van de sessie was, en één keer vanwege afwezigheid van een van de therapeuten wegens ziek
te. 

10 Circulaire hypothese 
In 32 van de 112 sessies is er geen aanvullende circulaire hypothese opgesteld; 30 keer is dit 
niet gebeurd omdat de in eerdere sessies verwoorde circulaire hypothese nog geldend was, 
één keer niet vanwege de focus op de partnerrelatieproblematiek van de ouders, en één keer 
niet vanwege afwezigheid van een van de therapeuten wegens ziekte. Het feit dat een circu
laire hypothese een langere doorlooptijd heeft, komt vooral door het zich herhalende karak
ter van de sequentie van de verschillende interpuncties. Deze sequentie duidt meestal op 
gewoontevorming of patroonmatige reactiepatronen die een homeostatisch effect hebben. 

Laatste sessie 

In de laatste sessie wordt de combinatiebehandeling beëindigd. Deze sessie verloopt in alle 
cases volgens een vaststaand stramien. In deze sessie is de IP niet aanwezig conform de 
beschreven methodiek. 

Tabel i Score items laatste sessie 

Laatste sessie ja nee totaal percentage gehandeld conform 
behandelingsmethode 

Beeldimpressies aanvangssituatie en situatie nu 
met ouders en medewerkers kliniek 10 2 12 83,3% 

Verbaliseren impressies 10 2 12 83,3% 

Samenvatting door therapeuten van 
oorspronkelijke impasse en situatie nu 10 2 12 83,3% 

Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 10 2 12 83,3% 

In tien van de 12 cases heeft de laatste sessie plaatsgevonden volgens de in de methodiek 
omschreven werkwijze. In twee cases heeft geen laatste sessie plaatsgevonden in verband met 
voortijdige beëindiging van de combinatiebehandeling. 

5.3.1 Score en beschrijving van tusseninterventies 

Tusseninterventies vormen geen onderdeel van de behandelingsmethode. Er hebben echter 
wel tusseninterventies plaatsgevonden. Dit was vooraf niet door de therapeuten als moge
lijkheid in de werkwijze opgenomen, maar is voor de voortgang van de combinatiebehande
ling in een aantal situaties noodzakelijk gebleken. 
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Een tusseninterventie is een interventie door de therapeuten in de vorm van een extra ses
sie met een van de subsystemen van de driehoek, dan wel in de vorm van een telefonisch of 
schriftelijk contact. 

Een tusseninterventie is dus in principe een toevoeging aan de behandelingsmethode. Om 
inzicht te krijgen in de totaalscore van deze toevoegingen is er in de telling van uitgegaan dat 
er na elke sessie theoretisch de mogelijkheid is voor een tusseninterventie. Er is dus uitge
gaan van 136 mogelijke tusseninterventies. In totaal hebben er 12 tusseninterventies plaats
gevonden. 

Tabel 4 Score tusseninterventies 

nee ja totaal percentage gehandeld conform 
behandelingsmethode 

Tusseninterventie 124 12 136 91,2% 

De tusseninterventies hebben plaatsgevonden bij zeven van de 12 cases. 
Bij zeven tusseninterventies is er sprake van een extra gesprek van één of beide therapeu

ten met één of beide ouders, veelal op verzoek van de ouders. Het karakter van deze inter
venties is het erkennen en ondersteunen van eerdere traumatische ervaringen, dan wel te 
sterke emotionele blokkades bij een of beide ouders: 
- Eén tusseninterventie betrof een extra gespreksbegeleiding van de broer van een IP ter 

ondersteuning van diens relatie tot zijn gehandicapte broer. Gevoelens van schaamte en 
angst speelden hier een rol. 

- Eén tusseninterventie was op verzoek van de groepsleiding een schriftelijk antwoord van 
de therapeuten ter bevestiging van de gemaakte afspraken. 

- Eén tusseninterventie betrof een gesprek van de therapeuten met een behandelend arts 
van een IP om tot afstemming te komen over de regie in de combinatiebehandeling, medi
catie en toepassing van middelen en maatregelen. Dit gebeurde op initiatief van de thera
peuten. 

- Eén tusseninterventie bestond uit contact middels fax en video met de moeder van een IP, 
die in een overzees continent woont. De relatie van deze biologische moeder met de IP was 
jaren nihil. Contactherstel was in de visie van de therapeuten van existentieel belang in 
het proces van het doorbreken van de impasse rond de IP. 

- Eén tusseninterventie was in de vorm van een antwoordbrief van de therapeuten als reac
tie op de schriftelijke voortijdige beëindiging van de combinatiebehandeling door de 
ouders. 

Uit de aard van de tusseninterventies kan afgeleid worden dat het doen van tusseninterven
ties in een aantal cases een wezenlijke bijdrage levert aan de voortgang van de combinatie
behandeling. Het is dus een zinvolle toevoeging en kan als 'extra mogelijkheid' aan de behan
delingsmethode toegevoegd worden. De reden om een tusseninterventie als extra mogelijk
heid toe te voegen aan de behandelingsmethode, en dus niet als gewoon onderdeel op te nemen 
in de behandelingmethode, is om te voorkomen dat het een te gemakkelijke uitwijkmoge-
lijkheid wordt voor interacties buiten de driehoek. De kern van de combinatiebehandeling is 
namelijk dat het doorbreken van de impasse alleen maar kan plaatsvinden in de samenbun
deling van alle subsystemen in de driehoek ouders, IP en groepsleiding. 
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5.3.2 Totaalscore van alle cases over alle items; conclusie 

Hieronder wordt aangegeven in welke mate gehandeld is conform de behandelmethode en in 
hoeverre hiervan afgeweken is, alsmede de conclusies die daaraan verbonden kunnen wor
den. 

Tabel 5 Totaalscore van alle items over alle cases 

conform 
behandelingsmethode 

niet conform 
behandelingsmethode 

totaal percentage conform 
behandelingsmethode 

Alle kenmerken gesommeerd 
inclusief tusseninterventies 1364 108 1472 92,6% 

Geconcludeerd kan worden dat er een hoge score is, hetgeen aangeeft dat over het geheel 
van de twaalf cases in hoge mate conform de behandelingsmethode gehandeld is. 

Gegeven het feit dat de betreffende cases in dit onderzoek alle gemeenschappelijk hebben 
dat er sprake is van een impasse, maar voor het overige - qua dynamiek en aard van de pro
blematiek - van elkaar verschillen, blijkt het toch mogelijk te zijn volgens de vooraf omschre
ven methode te handelen. Tevens is gebleken dat de items, zowel voor wat betreft de sessies 
als de nasessiebesprekingen, voldoende waren om het therapeutisch proces een goede inrich
ting te geven. Er zijn gedurende het onderzoek geen nieuwe items nodig gebleken ter com
plementering of verandering van de sessies dan wel van de nasessiebesprekingen. De gerin
ge afwijkingen van de behandelingsmethode zijn in zijn algemeenheid meer praktisch van 
aard - zoals afwezigheid wegens ziekte - of inhoudelijk, maar dan is er meestal sprake van 
'geen aanvullingen' of 'geen bijzonderheden'. 

Een aantal afwijkingen heeft te maken met de twee cases die voortijdig afgebroken zijn. 
In hoeverre het vroegtijdig afbreken van de therapie mede veroorzaakt wordt door insuffi-
ciënties in de behandelingsmethode kan niet zo makkelijk eenduidig beantwoord worden (zie 
hoofdstuk 6). 

Wat wel een belangrijke toevoeging is aan de behandelingsmethode, is de noodzaak van 
tusseninterventies. Reeds eerder is opgemerkt dat wij dit een zinvolle toevoeging aan de behan
delingsmethode vinden als extra mogelijkheid (zie 5.1.3). 

De hoge score geeft aan dat de ontwikkelaars van de behandelingsmethode in hoge mate con
form de eigen aangifte gehandeld hebben. 

5.4 Overzicht toepassing beschreven werkwijze volgens behandelingsmethode per casus 

Van iedere casus is per sessie per item gescoord of er wel of niet conform aanwijzingen van 
de behandelingsmethode gehandeld is. Iedere casus heeft een eigen aantal sessies. Op die 
manier is per casus aangegeven hoeveel afwijkingen er hebben plaatsgevonden, resulterend 
in een percentage 'gehandeld conform behandelingsmethode'. 
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Tabel 6 Score handelen conform behandelingsmethode per casus 

Casus ja nee totaal percentage gehandeld conform 
behandelingsmethode 

Casus 1 150 12 162 92,6% 

Casus 2 130 11 141 92,1% 

Casus 3 137 4 141 97,8% 

Casus 4 90 18 108 83,3% 

Casus 5 128 13 141 90,7% 

Casus 6 73 3 76 96% 

Casus 7 135 6 141 95,7% 

Casus 8 165 9 174 94,8% 

Casus 9 85 12 97 87,6% 

Casus 10 111 8 119 93,2% 

Casus 11 96 1 97 98,9% 

Casus 12 64 11 75 85,3% 

Alle cases gesommeerd 1364 108 1472 92,6% 

5.4.1 Casus 1 

In casus 1 is in 12 van de 162 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de eerste, de zesde en de twaalfde vervolgsessie is geen nieuwe, noch bijgestelde cir

culaire hypothese gemaakt omdat de circulaire hypothese van de sessie daarvoor nog geldend 
was. 

In de vijfde vervolgsessie heeft er geen nasessiebespreking tussen beide therapeuten plaats 
kunnen vinden in verband met de afwezigheid van één van de therapeuten wegens ziekte. 
Hierdoor zijn dus de zes items behorend bij de nasessiebespreking niet gescoord. 

In de twaalfde vervolgsessie is de driehoek niet compleet aanwezig in verband met afwe
zigheid van de groepsleiding wegens ziekte, en er heeft geen bijstelling of herhaling van de 
opdracht plaatsgevonden omdat deze sessie de laatste vervolgsessie was, en de opdrachten 
goed uitgevoerd werden. 

Na de vierde vervolgsessie heeft er een tusseninterventie plaatsgevonden. Dit was een extra 
sessie op verzoek van de ouders, waarbij de IP niet aanwezig was en waarin de omgangs-
problematiek met de agerende dochter in de puberteit in de thuissituatie centraal stond. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling vrijwel in zijn geheel 
(92,6%) volgens het protocol is verlopen en dat de geringe afwijkingen in essentie de behan
delingsmethode niet aantasten. 

De functie van de tusseninterventie valt in deze casus enigszins buiten de directe doel
stelling van de combinatiebehandeling. 
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5.4.2 Casus 2 

In casus 2 is in elf van de 141 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In deze casus is er drie keer geen 'volgend probleemfocus en werkopdracht' geformuleerd, 

omdat de eerdere opdrachten nog verdere oefening en praktisering behoefden. 
Vier keer is er geen nieuwe of bijgestelde circulaire hypothese gemaakt omdat de vorige 

nog geldend was. 
In de tweede vervolgsessie is geen systeemwerking geformuleerd omdat er geen aanvul

lingen waren ten opzichte van de vorige sessie. 
In de achtste vervolgsessie is niets in de nabespreking vermeld onder het item 'wat valt op' 

omdat er geen opvallende bijzonderheden te vermelden waren. 
In de elfde vervolgsessie is geen systeemwerking en ook geen gezinsdiagnostiek gefor

muleerd door de therapeuten omdat de situatie zich bestendigde en het de laatste sessie voor 
het beëindigen van de combinatiebehandeling was. 

Concluderend kan gesteld worden dat deze casus vrijwel geheel (92,1%) volgens het proto
col is verlopen. De afwijkingen in deze casus hebben vooral een functie in het bestendigen 
van een stapsgewijze voortgang. Het is in die zin dus niet zozeer een afwijking van de behan
delingsmethode, maar eerder een bevestiging. 

5.4.3 Casus 3 

In casus 3 is in vier van de 141 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de derde en vijfde vervolgsessie is geen circulaire hypothese ingevuld omdat de hypo

these van de voorgaande sessie nog werkzaam was. 
In de tiende en de elfde vervolgsessie is geen gezinsdiagnostiek ingevuld omdat er geen 

aanvullingen waren op de gezinsdiagnostiek in de voorgaande sessies. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling bij deze casus geheel 
(97,8%) volgens het protocol heeft plaatsgevonden. De vier genoemde afwijkingen besten
digen immers de zelfde items in de voorgaande sessies. 

5.4.4 Casus 4 

In casus 4 is in 18 van de 108 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de derde, de vijfde en de zesde vervolgsessie is de driehoek niet compleet aanwezig van

wege de afwezigheid van de IP. Eveneens ontbreken in deze sessies de 'antroposofische ortho
pedagogische diagnostiek'(3x), 'verloop en evaluatie werkopdracht'(2x), 'bijstelling en herha-
ling'(2x) en de 'circulaire hypothese'(lx) vanwege de afwezigheid van de IP en de thematiek 
van de sessie. Deze drie sessies staan geheel in het teken van de weerstand en onvrede van de 
ouders tegen de door de therapeuten voorgestelde werkwijze. De ouders vinden het onaccepta
bel dat de IP mede verantwoordelijk gesteld wordt voor het welslagen van de opdrachten. 

In de vierde vervolgsessie wordt geen 'circulaire hypothese' ingevuld omdat deze gelijk 
is aan de vorige sessie. 
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Bij de zevende vervolgsessie wordt 'verloop en evaluatie werkopdracht' niet ingevuld 
omdat de ouders eigen nieuwe opdrachten hebben gemaakt. 

Er vindt na de achtste vervolgsessie een tusseninterventie plaats. De ouders hebben een 
brief geschreven waarin zij mededelen de combinatiebehandeling te stoppen. Reden van beëin
diging door de ouders is: "Wij stoppen met de combinatiebehandeling omdat we ons niet seri
eus genomen voelen door de therapeuten. Wij hebben het gevoel dat wij het nooit goed doen. 
Jullie staan als therapeuten boven de partijen in plaats van dat jullie je inleven in onze situ
atie. IP begrijpt niets van wat jullie met hem doen tijdens de sessies. Wij willen een second 
opinion". 

De therapeuten reageren schriftelijk; zij respecteren de keuze van de ouders, herhalen nog 
eens kort de essenties van de behandeling en nemen het mislukken van de behandeling mede 
voor hun rekening. 

De laatste sessie heeft niet plaatsgevonden vanwege voortijdige beëindiging, waardoor er 
op de vier hierbij horende items afgeweken is van de beschreven werkwijze. 

Concluderend kan gesteld worden dat in deze casus in redelijke mate (83,3%) gehandeld is 
conform het protocol, en dat de combinatiebehandeling voortijdig door de ouders beëindigd 
is. De afwijkingen hebben vooral te maken met de onvrede van de ouders over de aanpak en 
werkwijze van de therapeuten. Voor deze ouders was vooral het mede verantwoordelijk stel
len van de IP voor zijn eigen gedrag (een centraal thema van de behandelingsmethode) onac
ceptabel. Achteraf gezien is er bij de contractvorming waarschijnlijk te weinig expliciet bij 
stilgestaan. Wellicht had na de eerste sessie een tusseninterventie moeten plaatsvinden in de 
vorm van een extra sessie met de ouders over bovengenoemd thema. Bij de contractbeschrij
ving van de eerste sessie staat letterlijk vermeld dat een van de ouders sceptisch is en akkoord 
gaat in de zin van "niet geschoten altijd mis". Dit signaal is door de therapeuten te weinig 
serieus genomen. De therapeuten hebben hier afgeweken van de aanwijzingen die volgen uit 
de beschreven werkwijze. Er was onvoldoende overeenstemming over de start van de com
binatiebehandeling. 

5.4.5 Casus 5 

In casus 5 is in 13 van de 141 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de vierde vervolgsessie hebben gezinsdiagnostiek, systeemwerking en circulaire hypo

these geen aanvullingen gekregen omdat zij gelijk waren aan de vorige sessie. Dit geldt ook 
voor de circulaire hypothese van de vijfde en de zevende vervolgsessie. 

In de negende vervolgsessie heeft geen aanvulling van de gezinsdiagnostiek plaatsgevon
den omdat deze gelijk was aan de voorgaande sessie. 

In de elfde vervolgsessie is de bijstelling en herhaling van de opdrachten niet aan de orde 
omdat de opdrachten goed verlopen zijn, en er zijn geen aanvullingen op de antroposofisch-
orthopedagogische diagnostiek en de circulaire hypothese omdat deze gelijk zijn aan de voor
gaande sessie. 

Er hebben bij deze casus vier tusseninterventies plaatsgevonden. Drie van de tusseninter-
venties waren extra sessies met beide ouders, dan wel een van de ouders. De inhoud van 
deze sessies was erkenning en ondersteuning geven door de therapeuten aan de ouders bij de 
verwerking van eigen traumatische ervaringen en emotionele blokkades. Een van de tussen-

74 



interventies was in de vorm van een begeleidend gesprek door een van de therapeuten met de 
broer van de IP ter ondersteuning van het hanteren van gevoelens van schaamte en angst bij 
de broer. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling in hoge mate (90,7%) ver
lopen is conform het protocol, aangezien de afwijkingen behoudens de tusseninterventies een 
bestendiging zijn van items in voorgaande sessies. De tusseninterventies zijn bij deze casus 
een noodzakelijke toevoeging gebleken om het gezin van herkomst van de IP op een goede 
manier bij de combinatiebehandeling betrokken te houden. Zij waren voor de ouders en de 
broer van essentieel belang om, op de IP gericht, deel te kunnen blijven nemen. 

5.4.6 Casus 6 

In casus 6 is in drie van de 76 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de vijfde vervolgsessie is er geen aanvulling ten aanzien van de circulaire hypothese 

omdat deze gelijk is aan de voorgaande sessie. 
Er hebben bij deze casus twee tusseninterventies plaatsgevonden in de vorm van extra 

sessies door een van de therapeuten met een van de ouders. Deze tusseninterventies vonden 
plaats op verzoek van de moeder, die extra ondersteuning vroeg bij de bepaling van haar 
houding in de omgang met de IP en het instituut. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling vrijwel geheel (96%) con
form het protocol verlopen is. De tusseninterventies hebben bij deze casus een aanvullende 
betekenis en zijn geen wezenlijke afwijking van de behandelingsmethode. 

5.4.7 Casus 7 

In casus 7 is in zes van de 141 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
Driemaal is geen aanvulling gegeven op de circulaire hypothese omdat deze gelijk waren 

aan die in de voorgaande sessies. 
Tweemaal is geen aanvullende antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek en een

maal geen aanvullende gezinsdiagnostiek gedaan, omdat de diagnostiek van de voorgaande 
sessies nog onveranderd aan de orde was. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling bij deze casus vrijwel geheel 
(95,7%) volgens het protocol is verlopen. De genoemde afwijkingen hebben alle een besten
digend karakter ten aanzien van voorgaande hypotheses en diagnostiek; zij voegen niets toe 
en doen geen afbreuk aan de behandelingsmethode. 

5.4.8 Casus 8 

In casus 8 is in negen van de 174 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
Zes keer hebben er geen aanvullingen van de circulaire hypothese plaatsgevonden vanwege 
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het feit dat de circulaire hypothese van de voorgaande sessies gelijk en nog geldend was. 
Twee maal was de driehoek niet compleet aanwezig. Beide keren betrof dit de afwezig

heid van de groepsleiding in de sessie wegens ziekte. 
Een maal heeft er geen aanvulling op de antroposofische orthopedagogische diagnostiek 

plaatsgevonden. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling in deze casus vrijwel geheel 
(94,8%) conform het protocol is verlopen. De genoemde afwijkingen voegen niets toe dan 
wel doen geen afbreuk aan de behandelingsmethode. 

5.4.9 Casus 9 

In casus 9 is in 12 van de 97 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de tweede sessie heeft in afwijking van de behandelingsmethode geen opdrachtformu

lering plaatsgevonden. Reden hiervan is dat de therapeuten nog geen passende opdracht kon
den bedenken. Vanzelfsprekend waren daardoor in de eerste vervolgsessie de items 'verloop 
en evaluatie werkopdracht' en 'bijstelling en herhaling' niet aan de orde. 

In de vijfde en de zesde vervolgsessie was een volgend probleemfocus niet aan de orde 
omdat de oude opdrachten eerst nog verder geoefend en gepraktiseerd moesten worden. 
Tevens was er in de zesde vervolgsessie geen aanvulling op de circulaire hypothese omdat de 
voorgaande hypothese nog geldend was. 

In de achtste vervolgsessie is op de items 'volgend probleemfocus', 'antroposofisch-ortho-
pedagogische diagnostiek', 'gezinsdiagnostiek', 'systeemwerking'en 'circulaire hypothese' 
niet gescoord omdat alle beoogde doelstellingen in de behandeling gehaald waren en de situ
atie zich consolideerde. In aansluiting hierop heeft ook de laatste sessie plaatsgevonden en is 
de combinatiebehandeling afgerond. 

Er heeft bij deze casus een tusseninterventie plaatsgevonden na de derde vervolgsessie. 
Deze was in de vorm van video- en faxcontact van therapeuten en IP met de biologische moe
der, die in een overzees gebied woont. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling in deze casus redelijk 
(87,6%) volgens het protocol is verlopen. Een deel van de afwijkingen is een bevestiging 
van items in voorgaande sessies en heeft dus geen invloed op de behandelingsmethode. De 
afwijking in de beginfase is in een latere sessie hersteld. 

De tusseninterventie in deze casus is als een toevoeging van de behandelingsmethode een 
zeer existentiële toevoeging. Het herstel van het contact tussen de IP en de biologische moe
der had een waarneembare stemmingsverbetering bij de IP tot gevolg. Hiermee werd het 
ouderlijk systeem als wezenlijk onderdeel van de driehoek gecompleteerd. 

5.4.10 Casus 10 

In casus 10 is in acht van de 119 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de tweede vervolgsessie wordt op twee items afgeweken, te weten de driehoek niet com

pleet aanwezig en het ontbreken van antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek, beide 
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in verband met afwezigheid van IP wegens ziekte. 
Voorts is er driemaal geen aanvulling op de circulaire hypothese gegeven omdat de hypo

these van de voorgaande sessies nog geldend was. 
Er heeft éénmaal geen bijstelling en herhaling plaatsgevonden, omdat de opdracht voltooid 

was. 
Er hebben twee tusseninterventies plaatsgevonden. Eén tusseninterventie is gedaan in de 

vorm van een briefwisseling tussen groepsleiding en therapeuten ter verifiëring en aanvulling 
van de gemaakte afspraken. De tweede tusseninterventie is een overleg tussen de therapeu
ten en behandelend arts over de regie in de combinatiebehandeling en over medicatie en toe
passen van middelen en maatregelen. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling vrijwel geheel (93,2%) 
volgens het protocol is verlopen. De item-afwijkingen zijn geen wezenlijke toevoeging dan 
wel aantasting van de behandelingsmethode. Vooral de tweede tusseninterventie was een nood
zakelijke aanvulling, omdat de regieproblemen tussen de therapeuten en de behandelend arts 
de deelnemers in de driehoek - ouders, IP en groepsleiding - in verwarring bracht en tevens 
de voortgang van de behandeling in gevaar bracht vanwege tegenstrijdige directieven. 

5.4.11 Casus 11 

In casus 11 is in één van de 97 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de tweede vervolgsessie heeft geen aanvulling op de systeemwerking plaatsgevonden 

omdat deze gelijk was aan de voorgaande sessie. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling bij deze casus geheel 
(98,9%) conform het protocol is verlopen. 

5.4.12 Casus 12 

In casus 12 is in elf van de 75 items afgeweken van de beschreven werkwijze. 
In de vierde vervolgsessie zijn zes items niet aan de orde in verband met de afwezigheid 

van de IP en de thematiek in de sessie. De therapeuten hebben besloten om, in afwezigheid 
van de IP, met de ouders te bespreken dat zij voortgang van de combinatiebehandeling niet 
verantwoord achten. Reden hiervoor is dat de therapeuten vinden dat het wederzijds diskwa
lificeren van de ouders in het bijzijn van de IP te schadelijk is, en dat de echtpaarproblema-
tiek te overheersend is. De therapeuten adviseren de ouders dringend in echtpaartherapie te 
gaan bij het RIAGG in hun regio. Daarna vindt nog een tusseninterventie plaats in de vorm 
van een brief aan de huisarts om hem te informeren over de bevindingen, en hem te vragen 
een verwijzing voor de echtpaartherapie te ondersteunen. Hiermee wordt de combinatiebe
handeling voortijdig beëindigd. 

Er vindt geen laatste sessie plaats, waardoor dus ook de daarbij behorende vier items in 
afwijking van de behandelingsmethode niet aan de orde zijn. 

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatiebehandeling in deze casus relatief wei-
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nig (85,3%) conform het protocol verlopen is. Reden hiervan is dat vrij snel na aanvang van 
de combinatiebehandeling een aanzienlijke echtpaarrelatieproblematiek manifest werd. 
Hierdoor was er onvoldoende basis om IP-gericht te kunnen werken. 

5.5 Conclusies toepassing beschreven werkwijze volgens de behandelingsmethode per 
casus 

Per casus bekeken kan er geconcludeerd worden dat er in hoge mate gehandeld is conform 
de beschreven werkwijze voortvloeiend uit de behandelingsmethode (92,6%). Dit wordt des 
te meer bevestigd, daar 29 van de afwijkingen betrekking hadden op de twee voortijdig beëin
digde behandelingen en de overige afwijkingen bestaan uit 12 tusseninterventies (extra toe
voegingen) en de overige veelal het karakter hebben van niet ingevulde items vanwege besten
diging en herhaling van vorige items. 

Tabel 7 Score handelen ja of nee conform behandelingsmethode 

Casus j " nee totaal percentage gehandeld conform 
behandelingsmethode 

Alle cases gesommeerd 1364 108 1472 92,6% 
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