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6 De relatie tussen probleem, 
behandeling en uitkomst 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag: Welke veran
deringen zijn er vast te stellen bij de jongere (IP), de ouders en de begeleiders van de kliniek? 

De gegevens van de protocollen en de instrumentmetingen worden in dit hoofdstuk door 
de therapeuten bewerkt. Per casus wordt de samenhang nagegaan tussen probleem, behan
deling en uitkomst. De start en het einde van de combinatiebehandeling worden met elkaar 
vergeleken. Nagegaan wordt of het gestelde doel van de combinatiebehandeling bereikt is, en 
of er een samenhang is met de toegepaste behandeling. 

Per casus is beschreven: 
a De situatie bij de start van de combinatiebehandeling volgens de vier onderstaande ijk

punten: 
- Het kernprobleem van de geïdentificeerde patiënt (IP) 
- De mate van belasting bij de afzonderlijke ouders en de groepsleiding 
- De mate van competentie van ouders en groepsleiding 
- De complicerende factoren die een rol spelen 

Voor de situatiebeschrijving bij de start van de combinatiebehandeling is gebruikgemaakt van 
de voorgeschiedenis en niveaubepaling. Voor het beschrijven van het kernprobleem van de IP 
is gebruik gemaakt van het protocol eerste en tweede sessie, de SEAG, de TVZ en de SRZ. 
Voor het beschrijven van de mate van belasting is gebruik gemaakt van het protocol van de eer
ste twee sessies en de gegevens van de NVOS categorieën A en B. Voor het beschrijven van 
de mate van competentie is gebruik gemaakt van de gegevens uit het protocol eerste en twee
de sessie en van de gegevens van de NVOS, C en D categorieën. De benodigde gegevens van 
de complicerende factoren zijn geëxtraheerd uit het protocol eerste en tweede sessie. 

b Doel en verloop van de behandeling 
Vervolgens is per casus het doel van de combinatiebehandeling beschreven alsook het ver
loop van de combinatiebehandeling. De beschrijving van het verloop is de samenbundeling 
van de protocollen van de sessie- en nasessieverslagen. 

c De situatie bij het einde van de combinatiebehandeling volgens de vier onderstaande ijk
punten: 

- Het kernprobleem van de geïdentificeerde patiënt (IP) 
- De mate van belasting bij de afzonderlijke ouders en de groepsleiding 
- De mate van competentie van ouders en groepsleiding 
- De complicerende factoren die een rol spelen 
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Voor de situatiebeschrijving bij het einde van de combinatiebehandeling is gebruik gemaakt 
van de protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie. Voor het beschrijven 
van het kernprobleem van de IP is gebruik gemaakt van de protocollen twee voorlaatste ver
volgsessies en laatste sessie, de SEAG, de TVZ en de SRZ. Voor het beschrijven van de mate 
van belasting is gebruik gemaakt van de protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laat
ste sessie en de gegevens van de NVOS categorieën A en B. Voor het beschrijven van de 
mate van competentie is gebruik gemaakt van de gegevens uit de protocollen twee voorlaat
ste vervolgsessies en laatste sessie en van de gegevens van de NVOS, C en D categorieën. 
De benodigde gegevens van de complicerende factoren zijn geëxtraheerd uit de protocollen 
twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie. Er is bij de kwalitatieve beschrijving van 
deze verschillende onderdelen gebruik gemaakt van het geheel van de uitkomsten van de 
verschillende testen, vragenlijsten en protocollen. 

In elke casus is ook een rubriek 'complicerende factoren' opgenomen bij start en einde van 
de combinatiebehandeling. Onder complicerende factoren in deze context verstaan wij die 
factoren die een negatieve invloed hebben op de behandelcontext, maar niet direct verbon
den zijn met de vraagstelling. 

d Is het doel bereikt? 
Er wordt vastgesteld of de gestelde doelen geheel, gedeeltelijk of niet bereikt zijn op basis 
van de protocollen van de twee voorlaatste vervolgsessies en de laatste sessie. 

e Vergelijking van start en einde 
Start en einde zijn met elkaar vergeleken, en vervolgens is vastgesteld of er sprake is van voor
uitgang, geen verschil, dan wel achteruitgang. Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de voorgeschiedenis, protocollen van de sessies en de vragenlijsten en 
testen. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' volgens de protocollen is geba
seerd op de schriftelijke weergave van de eerste en tweede sessie én de twee voorlaatste ver
volgsessies plus laatste sessie. 

Voor de vergelijking van de scores van de verschillende vragenlijsten en testen gelden de 
volgende uitgangspunten: 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' bij de SEAG is gebaseerd op ver
gelijking van het gemiddelde van de decielscore van moeder, vader en groepsleiding bij begin 
en einde, waarbij een lagere decielscore een vooruitgang is. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' volgens de TVZ is gebaseerd op 
vergelijking van de decielscore gemakkelijk/moeilijk, waarbij elke hogere decielscore een 
vooruitgang is. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' bij de SRZ is gebaseerd op ver
gelijking van de totaalscore. Een hogere score is een vooruitgang. 

Bij de NVOS wordt voor het vaststellen van veranderingen gebruik gemaakt van de door 
de auteurs gehanteerde normeringen (Wels, Robbroeks, 1995). Deze zijn per rubriek ver
schillend en worden hieronder aangegeven. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' met betrekking tot de belasting 
van moeder, vader en groepsleiding is gebaseerd op vergelijking van de NVOS A en de NVOS 
B. 

Bij de NVOS A is gekozen voor de vier kernrubrieken 'aankunnen', 'problemen', 'situ-
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atie anders' en 'kind belasting'. Van deze vier is een gemiddelde score berekend. Voor de sco
res van de moeders op de NVOS A is een verschil van 18 punten een significante verande
ring. Een lagere score bij het eind is een vooruitgang. 

Voor de scores van de vaders op de NVOS A geldt dat een verschil van 15 een significan
te verandering is. 

Voor de scores van de groepsleiding op de NVOS A score geldt dat een verschil van 16.5 
een significante verandering is (vergeleken met gemiddelde van vaders én moeders residen
tieel). 

Bij de NVOS B is voor de moeders een verschil van 2.45 een significante verandering, 
waarbij een lagere score een vooruitgang is. Voor de vaders is dit het geval bij een verschil 
van 2.2 en voor de groepsleiding bij een verschil van 2.3. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' met betrekking tot de competen
tie is gebaseerd op de NVOS C en NVOS D. 

Bij de NVOS C is gekozen voor de kernrubriek 'vaardigheid'. Een verschil van 15 is voor 
zowel moeders, vaders als groepsleiding een significante verandering, waarbij een hogere 
score een vooruitgang betekent. 

Bij de NVOS D is gekozen voor de kernrubriek 'interne hulpverwachting'. Waarbij voor 
moeders een verschil van 10.5 een significante verandering is, voor vaders 12 en voor de 
groepsleiding 11, waarbij een lagere score vooruitgang betekent. 

De conclusie 'vooruitgang, geen verschil, achteruitgang' met betrekking tot de complice
rende factoren is gebaseerd op de schriftelijke weergave van de eerste en tweede sessie én de 
twee voorlaatste vervolgsessies plus laatste sessie. 

De normeringen van de SEAG, de TVZ, de SRZ en de NVOS zijn gebaseerd op de diver
se handleidingen van de gebruikte instrumenten. De keuze van kernrubrieken bij de NVOS 
met betrekking tot 'mate van belasting' en 'competentie' is tot stand gekomen na overleg 
met Dr. P.M.A. Wels, een van de auteurs van de NVOS. 

ƒ Conclusies 
Aan het eind van iedere casus wordt gekeken naar de samenhang tussen het probleem, de 
behandeling en de uitkomst en tevens wordt gekeken naar de samenhang tussen de uitkom
sten van de vergelijkingen van de start en het einde van de combinatiebehandeling, en het al 
dan niet bereiken van het doel. 

De voorgeschiedenis, de protocollen van de sessieverslagen, en de uitkomsten van de gebruik
te vragenlijsten en testen zijn van elke casus volledig als bijlagen toegevoegd. Zie bijlage 2. 

Argumentatie van deze opzet 

Om te komen tot de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, namelijk welke veran
deringen er zijn vast te stellen bij de jongere (IP), de ouders en de medewerkers van de kli
niek, hebben wij zowel klinische als meer objectieve gegevens verzameld. Er is voor geko
zen om de cases op boven beschreven wijze te analyseren om enerzijds klinisch vast te stel
len langs welke weg de gestelde doelen bereikt zijn en anderzijds na te gaan of er via meer 
objectieve criteria (gegevens uit instrumentmetingen) vast te stellen is of er sprake is van een 
positieve dan wel negatieve ontwikkeling. 
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Dit laatste is gedaan door volgens een aantal vaste items in kaart te brengen of er sprake 
is van vooruitgang, stilstand, dan wel achteruitgang. De vooruitgang, stilstand of achteruit
gang kan het gevolg zijn van verschillende variabelen. Eén van die variabelen is de combi
natiebehandeling. 

Ook is nagegaan of de toegepaste behandeling geleid heeft tot het bereiken van het gestel
de doel. Vervolgens is nagegaan of de uitkomst van de vergelijking van de begin- en eindsi
tuatie op basis van meer objectieve kriteria een samenhang vertoont met het al dan niet berei
ken van het gestelde doel. Soms vallen deze uitkomsten samen en vertonen een ontwikkeling 
in dezelfde richting, en soms zijn deze niet congruent. Getracht wordt om dit per casus inzich
telijk te maken. 

Deze uitkomsten van vergelijkingen geven een zekere evidentie over de samenhang van 
het probleem, de toegepaste behandelingsmethode en de uitkomst. 

Inhoudsopgave per casus in de hoofdstukken 6.1 t/m 6.12 
(aan de hand van hoofdstuk 6.1) 

6.1 Casus 1 
6.1.1 Start van de combinatiebehandeling 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 

start van de combinatiebehandeling 
C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 

de start van de combinatiebehandeling 
D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 

6.1.2 Doel van de combinatiebehandeling 
6.1.3 De behandeling 
6.1.4 Einde van de combinatiebehandeling 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 

einde van de combinatiebehandeling 
C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 

het einde van de combinatiebehandeling 
D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 

6.1.5 Is het doel bereikt? 
6.1.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande

ling 
6.1.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.1.5 en de uitkomst 

van 6.1.6. 
6.1.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.1.1 ), behandeling (6.1.3) en uitkomst 

(6.1.7) 
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6.1 Casus 1 

6.1.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 1 is de EP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling negen jaar is. 
IP is dan twee jaar opgenomen in het instituut. Het gezin bestaat uit vader, moeder, zus (13 
jaar) en IP. IP gaat éénmaal per veertien dagen een weekend naar huis alsook gedurende korte 
vakanties, en verblijft voor de overige tijd in een groep van zeven kinderen in het instituut. 
IP heeft een licht verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met een per-
vasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS) met problemen in de taalontwikkeling, wijze 
van communiceren en het reageren op sensorische informatie. Er wordt ook gesproken van 
een dysfatische ontwikkeling. Hij heeft een onvermogen om sociale situaties in te schatten. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP is gevangen in een dwangmatig gedragspatroon. Hij loopt voortdurend achter een vol
wassene aan en dwingt constant de aandacht af. Hij kan geen moment even alleen zijn. Hij 
eist bijvoorbeeld dat er iemand mee naar het toilet moet gaan en dat zijn billen afgeveegd wor
den, terwijl hij dat in principe zelf kan. IP praat voortdurend tegen de volwassenen, maar als 
iemand anders hem iets vraagt, weigert hij daarop in te gaan. Hij wil dat alles gebeurt zoals 
hij het wil hebben, en doet niets op het gezag van de ander. Daarbij vertoont hij een steeds 
gekker wordend, bizar piasgedrag. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader alsook groepsleiding is: 
- Stereotiep klank- of taalgebruik, 
- Zichzelf niet kunnen bezighouden 
- Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

De gemiddelde decielscore is bijna 9. Dit betekent dat er een zeer hoge mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament is redelijk gemiddeld, met een lichte neiging naar de moei
lijke kant. Op de schaal 'intensiteit' scoort IP opvallend laag, hetgeen wil zeggen dat IP een 
trage reactie heeft op prikkels, en sloom reageert. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 6. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijk goede zelfred
zaamheid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 8H. 
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B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste sessie 
Moeder: Zij is uitgeput en radeloos. Ze maakt zich ernstige zorgen of haar zoon wel de juis
te behandeling krijgt en raakt daarover in strijd met het instituut, hetgeen haar belast omdat 
ze hem daardoor in gevoel en gedachte geen moment los kan laten. Zij wil hem in bescher
ming nemen, terwijl ze hem aan de andere kant als verstikkend ervaart. Moeder is óp en 
momenteel ziek thuis. 

Vader: IP eist vader dermate op, dat hij alleen maar gaat slapen als vader bij hem is. Vader 
vindt de weekenden met de IP thuis onhoudbaar. Hij maakt zich zorgen over zijn vrouw en 
dochter. In zijn ogen lijdt ieder gezinslid eronder. Het terugbrengen naar het instituut vindt 
hij een ramp. Het is een grote emotionele worsteling met het hysterische gedrag van de IP. 

Groepsleiding: Deze vinden IP steeds moeilijker benaderbaar. Het is alsof hij met de dag 
minder aanspreekbaar wordt. Bovendien voelen zij zich voortdurend becommentarieerd door 
de ouders en hebben het gevoel niets meer goed te kunnen doen. Er zijn voortdurend com
municatieproblemen met de ouders. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (kernrubrieken A categorieën) van moeder is over de hele 
linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen 
zijn op bijna alle items extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als extreem problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items op hetzelfde niveau. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan de 
groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij voelt zich door de IP getiranniseerd en is niet meer bij machte enige weerstand 
te bieden aan het dwingende gedrag van haar zoon. Zij voelt zich niet in staat om IP grenzen 
te stellen en om hem naar haar te laten luisteren. 

Vader: Hij weet niet hoe hij moet reageren op het dwingende gedrag van zijn zoon en geeft 
toe aan grensoverschrijdend gedrag. Hij ervaart geen overwicht meer te hebben, omdat zijn 
zoon niet doet wat hij zegt. 

Groepsleiding: Zij voelen zich onmachtig om de IP zelfstandig dingen te laten doen. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als zeer hoog en scoort op de 
overige items ongeveer gemiddeld in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opge-
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nomen zijn. Hetgeen aangeeft dat ze zich even competent acht als andere moeders van kin
deren die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort zeer hoog op de D categorieën, waarbij het opvallend is dat zij op 'tevredenheid' 
een ongeveer gemiddelde score heeft, maar op alle andere items aangeeft haar competentie 
te willen vergroten. 

Vader: Hij scoort op alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kinderen. 
Hij vindt het opvoeden een zware opgave en ziet weinig mogelijkheden om de situatie te beïn
vloeden (C categorieën). 

Hij wil zijn competentie zeer graag verhogen (D categorieën) en is minder tevreden over 
zijn competentie dan de gemiddelde vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op hetzelfde niveau als die van 
de ouders van de IP, met uitzondering van 'moeilijkheidsgraad'; die ervaren zij als minder 
hoog (C categorieën). 

Op de D categorieën geven ze aan veel hulp te behoeven. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
- Twijfels bij alle betrokkenen over de juistheid van de diagnostiek. 
- De betrokkenheid van veel door de ouders geconsulteerde specialisten en de daarmee 

gepaard gaande afstemmingsproblemen. 

6.1.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Een eenduidige opvoedingssituatie, waarin de volwassenen rondom de IP weer samen

werken 
- Herstel van het ouderlijk gezag en het gezag van de opvoeders ten opzichte van de IP 
- Distantie tussen de IP en de volwassenen 
- Toename van de zelfstandigheid van de IP 

6.1.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (92,6%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 19 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, 12 vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden. Er heeft één tus-
seninterventie plaatsgevonden (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 1). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het introduceren van het stellen van gezonde eisen aan de IP als tegenwicht tegen zijn tiran

niserend, grensoverschrijdend, regressief gedrag. 
- Het ombuigen van de machteloosheid van de te perifere vader in pedagogisch actief han

delen. 
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Het afzwakken van de dominantie van de symbiose van moeder en de IP door middel van 
een voorzichtig loslatingsproces en afstand nemen. 
Aandacht schenken aan het puberale agerende verzet van de dochter door het verzet te dui
den als een vraag om affectiviteit. 
Structureren en kanaliseren van de communicatie- en regieproblemen die ontstaan waren 
door de veelheid aan betrokken specialisten. 

6.1.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 19 maanden. In totaal 
hebben er 16 sessies plaatsgevonden. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
IP is in staat om meer distantie te nemen van volwassenen. Dit uit zich in zelfstandig gedrag 
zoals alleen naar de WC gaan, alleen op zijn kamer slapen, huishoudelijke taakjes doen en 
korte periodes alleen spelen zonder aandacht te vragen van de volwassenen, en in het feit dat 
hij zonder scènes afscheid kan nemen bij de overgangen van thuis naar instituut. Tegen het 
einde van de combinatiebehandeling is het 'bizarre piasgedrag' verdwenen. IP gedraagt zich 
als een wat slome, trage, maar mentaal wakkere jongen. Wel heeft zich epilepsie gemanifes
teerd in de vorm van enkele toevallen met trekkingen en bewustzijnsverlies. De behandelend 
neuroloog heeft geen medicamenteuze behandeling ingesteld, maar vooreerst observatie en 
registratie van frequentie en verloop van de toevallen. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding is: Obsessief gedrag/dwangmatig handelen. 

De gemiddelde decielscore is 7. Dit betekent dat er nog een ruime mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament is redelijk gemiddeld, met een opvallende lage score met 
betrekking tot 'prikkelgevoeligheid'. Dit betekent dat de IP prikkels niet snel opmerkt en een 
positieve grondhouding heeft. Op de schaal 'intensiteit' scoort IP gemiddeld. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 5. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijk goede zelfred
zaamheid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 8H. 
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B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol laatste sessie 
Moeder: Zij vindt zichzelf in staat iets meer afstand te nemen van haar zoon. Zij durft nu 
met haar man op vakantie te gaan terwijl IP in het instituut achter blijft. Het is nu ook vaker 
leuk met de IP thuis. 

Vader: Hij vindt zijn ouderlijk gezag hersteld. Hij vindt het weer leuk om dingen met zijn 
zoon te doen en schaamt zich minder voor het gedrag van zijn zoon. Hij vindt het nog wel een 
hele opgave om een weekend lang met zijn zoon door te brengen. 

Groepsleiding: De omgang met de IP verloopt soepeler, mede omdat het de IP lukt meer 
op zichzelf te zijn en zelfstandiger te functioneren. Ze kunnen soms echt plezier met hem heb
ben. Hij heeft humor. Ze ervaren IP nu net zo moeilijk als de andere kinderen in de groep en 
dus minder als ingewikkelde uitzondering. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op 6 van 
de 8 items zeer hoog. Op het item 'er alleen voor staan' scoort zij laag en op het item' goede 
omgang' gemiddeld. Op het item 'kind belasting' is de score extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items ruim boven gemiddeld. Op het item van 'kind belasting' scoort hij extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt vrijwel net zo problematisch ervaren als door vaders 
van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items ongeveer op hetzelfde niveau. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt problematisch ervaren en scoort gelijk aan de groep 
moeders en vaders van klinisch opgenomen kinderen. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Ze voelt zich beter in staat om thuis gezondere eisen aan haar zoon te stellen en 
gaat de confrontatie meer aan. Ze vindt zichzelf beter in staat om op een adequate manier 
overleg te plegen met de behandelaars. Zij kan vrijer met haar zoon omgaan. 

Vader: Hij heeft het gevoel dat hij weer invloed op zijn zoon heeft. Hij vindt zichzelf 
beter in staat om grenzen te stellen. 

Groepsleiding: Zij kunnen het dwingende gedrag van IP hanteren. Zij voelen zich beter in 
staat om op een adequate manier met de ouders te overleggen. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als zeer hoog en scoort op de 
overige items bovengemiddeld in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn. Hetgeen aangeeft dat ze zich competenter acht dan andere moeders van kinde-
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ren die klinisch opgenomen zijn en op het item 'aandeel partner' scoort zij laag. (C catego-

" z l ' s c o o r t zeer hoog op de D categoriefin, waarbij opvallend is dat zij op 'te^denheidT 
een ongeveer gemiddelde score heeft in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch 
opgenomen zjn, maar op alle ander items geeft zij aan haar competentie te wrllen vergro en. 

Vader Hij scoort op alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kmderen. 
Hij vindt het opvoeden van zo'n moeilijk kind een zware opgave waar hij weinig aan kan 

d0eHijwil ÏÏfcompetentie zeer graag verhogen (D categorieën) en is minder tevreden over 
zijn competentie dan de gemiddelde vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op een lager niveau als dat van 
de ouders van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën ligt de score ongeveer op het niveau van ouders van kinderen die kli

nisch opgenomen zijn. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
- Met betrekking tot de diagnostiek is er door het zich manifesteren van epileptische aan

vallen meer eenduidigheid in de diagnostiek ontstaan. 
- Er is een duidelijke structuur aangebracht in de verantwoordelijkheid van de verschillen

de specialisten. Er is een behandelend neuroloog en een behandelend kinder- en jeugd-
psychiater die in afstemming met elkaar de behandeling naar de ouders en begeleiders vorm 
geven. 

6.1.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Er is een eenduidige opvoedingssituatie ontstaan, waarin door alle volwassenen rondom de 
IP beter samengewerkt kan worden. Er is sprake van herstel van de gezagsrelatie tussen 
ouders/opvoeders en de IP. De zelfstandigheid van de IP is toegenomen. Hiermee is het doel 
van de combinatiebehandeling bereikt, en de impasse doorbroken. 

6.7.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande

ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 
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Tabel 8 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 1 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 1 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instsrument 

Kernprobleem IP X X seag 
tvz 
srz X 

seag 
tvz 
srz 

X 
seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X 
X 

nvos a 
nvos b 

X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP, zowel volgens de protocollen als 
volgens de instrumentmetingen, behalve op de TVZ. Daar is sprake van achteruitgang, die 
vooral veroorzaakt wordt door een toename op de variabele 'intensiteit'. 

Dit betekent dat het kernprobleem wel verminderd is, maar dat de IP nog zeer veel eisen 
stelt aan de begeleiding. 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder en vader is volgens protocol vooruit
gang geboekt en volgens de instrumentmetingen is er bij moeder geen verschil en bij vader 
vooruitgang. 

Voor de groepsleiding geldt dat zij volgens de protocollen de opvoeding als minder belas
tend ervaren en dat er bij de instrumentmetingen geen verschil is. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder en vader sprake van vooruitgang 
volgens protocol. Volgens de instrumentmetingen is er bij moeder geen verschil en bij vader 
sprake van vooruitgang. De groei van competentie van vader wordt ook gestaafd door de ins
trumentmetingen. 

Bij de groepsleiding is er volgens protocol sprake van vooruitgang en volgens de instru
mentmetingen geen verschil. Opvallend is dat de groepsleiding en moeder, zowel volgens de 
protocollen als volgens de instrumentmetingen, gelijk scoren. 

Ten aanzien van alle complicerende factoren is er sprake van vooruitgang. 
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6.7.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.1.5 en de uit

komst van 6.1.6 

Uit 6.1.5. blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. De uitkomst van 6.1.6. 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de ouders en groepsleiding 
verminderd is, de competentie vergroot is, terwijl er ten aanzien van de complicerende fac
toren sprake is van vooruitgang. De vooruitgang wordt vooral gestaafd door de uitkomsten 
van de protocolvergelijkingen en niet door de uitkomsten van de instrumentvergelijkingen 
met uitzondering van de SEAG, de NVOS B en D bij vader. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat het bereiken van de gestelde doelen in deze casus 
in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkeling van de vier gekozen ijkpunten (kern
probleem, belasting, competentie en complicerende factoren) volgens de protocollen, terwijl 
de instrumentmetingen op de meeste items 'geen verschil' aangeven. 

6.1.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.1.1), behandeling (6.1.3) en uit

komst (6.1.7) 

Er was sprake van een probleem, te weten een ernstige impasse rond de IR Zijn gedrag bevond 
zich in een negatieve spiraal, de ouders waren niet meer bij machte om hun kind thuis te han
teren, en de groepsleiding raakte verstrikt in een strijd met de ouders. Vervolgens is er een 
behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP als groeps
leiding deelnamen. De opdrachten die gericht waren op het herstel van het opvoedingsgezag 
in combinatie met het stellen van gezonde eisen aan de IP zijn door de ouders en de groeps
leiding uitgevoerd. Het inzicht bij moeder dat zij minder overbetrokken op de kinderen moet 
functioneren, is vergroot. De samenwerking tussen de betrokken specialisten is verbeterd. 
Uiteindelijk is er na 19 maanden een uitkomst waarbij de impasse doorbroken is, en de bij 
aanvang van de combinatiebehandeling gestelde overige doelen in voldoende mate bereikt 
zijn. Deze uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, die onderdeel waren van het 
probleem en de behandeling, bevestigd. 

6.2 Casus 2 

6.2.7 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 2 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 13 jaar is. IP is 
dan 4 jaar opgenomen in het instituut. Het gezin bestaat uit vader, moeder, zus (4 jaar ouder) 
en IP IP gaat éénmaal per veertien dagen een weekend naar huis alsook gedurende korte 
vakanties, en verblijft voor de overige tijd in een groep van zeven kinderen in het instituut. 
De zus van IP is ook opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en komt 
ook éénmaal in de veertien dagen een weekend thuis. IP heeft een ernstige verstandelijke han
dicap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met ADHD en PDD-NOS. Er is sprake van een 
neurologische bilaterale stoornis. 
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A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP heeft zowel thuis als in het instituut forse agressie-uitbarstingen in de vorm van slaan, 
schoppen, spugen en frequent stuk maken van spullen. Daarbij duwt en trekt hij aan mensen, 
hetgeen als zeer bedreigend wordt ervaren. De volwassenen - de groepsleiding in het insti
tuut en moeder thuis - hebben geen vat meer op hem. De grote uitzondering hierop is vader. 
Vader is de enige naar wie IP luistert. IP is zeer prikkelgevoelig, snel ontstemd en boos. Als 
hij eenmaal in deze gemoedstoestand beland is, ontstaat er een niet te stoppen spiraal van 
agressie in de vorm van slaan en schoppen en vernielen van voorwerpen. Moeder durft hem 
niet meer thuis te hebben, en het team van groepsleiders voelt zich onveilig en onmachtig 
om de situatie te veranderen. Er is sprake van een algehele impasse. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der als ook groepsleiding is: 
- Druk en opgewonden gedrag 
- Grote afleidbaarheid 
- Niet kunnen incasseren 

Voorts scoort moeder nog op vier andere items en de groepsleiding nog op tien andere items. 
Vader scoort slecht op twee items van dagelijks meerdere keren voorkomend gedrag, te 

weten: Clownesk gedrag en provoceren/uitdagen. Het verschil met de score van moeder en 
de groepsleiding is een illustratie van het gegeven dat de IP uitsluitend naar vader luistert en 
dus bij hem nauwelijks deviant gedrag vertoont. 

De decielscore van moeder is 7, de decielscore van vader is 1 en die van de groepsleiding 
is 10. 

De gemiddelde decielscore is 6. 
Dit betekent dat er een hoge mate van extra aandachtvragend gedrag is, vooral bij moeder 

en groepsleiding, en dat er nauwelijks sprake is van extra aandachtvragend gedrag bij vader. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament geeft een beeld te zien van een extreem lage score op de 
eerste 4 variabelen. Daarnaast scoort hij op de variabele prikkelgevoeligheid hoog. Dit bete
kent dat het gaat om een jongen met een zeer moeilijk temperament. 

De decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 1. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste sessie 
Moeder: Zij is bang en angstig voor de IP, gezien zijn toenemende agressie en fysieke kracht. 
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Hij laat zich door moeder niet corrigeren. Zij durft met haar zoon niet meer deel te nemen aan 
het gewone sociale verkeer, bijvoorbeeld boodschappen doen. Zij voelt zich radeloos en raakt 
geïsoleerd. 

Vader: Hij ervaart in de directe omgang met zijn zoon weinig belasting, maar durft zijn 
zoon niet meer alleen te laten bij zijn vrouw. Belastend is dat hij geen continue aanwezig
heid kan garanderen. 

Groepsleiding: Deze vinden de IP onbenaderbaar en onbehandelbaar. Zij lopen door zijn 
agressie lichamelijke beschadigingen op. IP luistert op geen enkele manier naar hen. Zij zijn 
ten einde raad. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op bijna 
alle items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) is niet ingevuld. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items gemiddeld, of beneden gemiddeld behalve bij het item 'kind belasting'. Op dit item is 
de score hoger. 

De opvoedingssituatie (B deel) is niet ingevuld. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren en scoort aanzienlijk 
hoger dan de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij heeft geen invloed op het gedrag van haar zoon en kan hem niet hanteren. 
Bovendien kan zij niet omgaan met het feit dat IP wel luistert naar vader en niet naar haar. 

Vader: Hij ervaart geen problemen in de hantering van het gedrag van zijn zoon. Deze luis
tert goed naar hem. 

Groepsleiding: Zij zijn niet in staat om nog andere benaderingswijzen te vinden om IP te 
begeleiden. Zij vinden dat zij in professioneel opzicht tekortschieten en nog slechts uit 
onmacht handelen. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van de opvoeding als zeer hoog en scoort op de 
overige items ongeveer gemiddeld in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn. Hetgeen aangeeft dat ze zich even competent acht als andere moeders van kin
deren die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort gemiddeld op de D categorieën in vergelijking met moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn, waarbij opvallend is dat zij op 'externe hulp verwachting' een zeer 
hoge score heeft en dus haar competentie wil vergroten met externe hulp. 

Vader: Hij scoort op alle items lager dan de vaders van de klinisch opgenomen kinderen. 
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Hij vindt het opvoeden een haalbare opgave, waartoe hij zich persoonlijk goed in staat voelt 
(C categorieën). 

Hij voelt zich meer competent (D categorieën) dan de gemiddelde vaders van kinderen 
die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op hetzelfde niveau als dat van 
de moeder van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën geven ze aan veel hulp te behoeven en zijn zeer gemotiveerd tot ver
andering. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Door de ernstige toename van agressie lopen moeder en groepsleiding te veel risico op licha
melijk letsel, hetgeen binnen de behandelstaf van het instituut heeft geleid tot de overweging 
van een crisisplaatsing elders. Er is dus grote druk op snelle verbetering met betrekking tot 
de veiligheid. 

6.2.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Een veilige situatie zonder gevaar voor fysiek geweld. 
- Gelijkwaardigheid in het ouderlijk gezag ten opzichte van de IP. 
- Toename handelingsvaardigheden van de groepsleiding in de omgang met de IP. 
- Afname van de extreme agressieve gedragingen (slaan, schoppen spugen, stuk maken) van 

IP tot aanvaardbare proporties. 

6.2.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (92,1%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 15 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, 11 vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden (zie bijlage proto
collen sessieverslagen casus 2). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het benoemen van het agressieve en aanvankelijk oncorrigeerbare gedrag van de IP als een 

voor IP onnodige en ontoelaatbare grensoverschrijding. 
- Het koppelen van het afleren van grensoverschrijdend gedrag van de IP aan zijn wens om 

meer weekenden thuis te kunnen zijn, onder het motto 'Als het thuis goed gaat, is het ook 
leuk om thuis te zijn'. 

- Het ombuigen van de exclusiviteit van vader als enige die iets met de IP kan in 'Wat de IP 
met vader kan, kan hij ook met moeder en de groepsleiding'. 

- Het veel nadruk leggen op het verhogen van lichamelijke activiteiten ter kanalisering van 
het 'teveel aan energie'. 
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Het actief zoeken naar mogelijkheden om zijn sociale netwerk buiten de ouders en het insti
tuut te verbreden. 

6.2.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 15 maanden. In totaal 
hebben er 14 sessies plaatsgevonden. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De weekenden thuis met de IP verlopen gezellig. Moeder onderneemt weer van alles met IP 
- bijvoorbeeld boodschappen doen - en ze hebben samen plezier. IP luistert nu vrijwel in 
gelijke mate naar zijn moeder als naar zijn vader. Hij is naar beiden even toegankelijk. 

In contact met de groepsleiding is IP meestal gezellig en bij oplopende spanning goed 
corrigeerbaar. IP vertoont meer eigen initiatief, zoals alleen zijn kamer opruimen, alleen bood
schappen doen en zelf gesprekspunten inbrengen om de omgang met elkaar te verbeteren. 

De omgang tussen IP en de andere mensen is genormaliseerd en hierdoor wordt zijn echte 
beperking zichtbaarder. Zijn echte beperking is het beste als volgt te typeren. IP voelt zich 
snel geraakt. Het geraakt worden versterkt zich en wordt een autonoom mechanisme dat soms 
kan uitlopen tot een explosie. Het is een stoornis in het gevoelsleven die geïsoleerd optreedt. 
Het is voor alle betrokkenen - IP, ouders en groepsleiding - duidelijk geworden dat deze 
beperking er is, en dat het van belang is om deze te herkennen en ermee om te gaan. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader alsook groepsleiding, is niet meer aanwezig. Zowel vader als moeder vermelden 
geen items van probleemgedrag die nog dagelijks meerdere keren voorkomen, hetgeen bete
kent dat het thuis uitermate goed gaat. De groepsleiding scoort nog op 10 items, hetgeen 
aangeeft dat er nog zeer veel extra aandachtvragend gedrag is in de leefsituatie op de groep. 

De decielscore van moeder is 4, van vader 3, en de decielscore van de groepsleiding is 10. 
De gemiddelde decielscore is bijna 6. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament geeft op de variabele 'intensiteit' een zeer hoge score. Op 
de andere variabelen liggen de scores dichter tegen het gemiddelde. Op de variabele 'prik-
kelgevoeligheid' is de score op gemiddeld niveau. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 1. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijk zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 L. 
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B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol laatste sessie 
Moeder: Moeder ervaart het contact met de IP als open en kleurrijk. Ze geniet van het con
tact en ziet er naar uit als hij thuis komt. 

Vader: Vader ervaart grote verbetering in de stemming van de IP, waardoor het vrolijker is 
geworden thuis. Vader geniet ervan dat IP meer initiatieven neemt. Hij ziet nog wel dat het 
de IP moeite kost zich in te houden bij oplopende spanning. 

Groepsleiding: Zij ervaren het contact met de IP positief. Er is geen angst voor lichame
lijk geweld, de dingen blijven heel en er kan gesproken worden over dingen die IP moeilijk 
vallen. 

Volgens de NVOS, categorieën A enB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn vrijwel 
gemiddeld. Op het item 'kind belasting' is de score nog extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als gemiddeld moeilijk ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is op de verschillende items 

nogal divers. Op de items 'acceptatie' en 'er alleen voor staan' is de score hoog en op het 
item 'kind belasting' extreem hoog. Op de overige items is de score in vergelijking tot het 
gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn laag. 

De opvoedingssituatie (B deel) is niet ingevuld. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op bijna alle items gemiddeld. Op het item 'kind belasting' is de score tame
lijk hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan de 
groep moeders en vaders van klinisch opgenomen kinderen. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder acht zich goed in staat om haar zoon te corrigeren en hem opdrachtjes te 
geven. Ze kan vrijer met haar man over de opvoeding van de kinderen praten. 

Vader: Vader voelt zich goed in staat met zijn zoon om te gaan. Hij heeft meer begrip voor 
de moeite die anderen met zijn zoon hebben. 

Groepsleiding: Zij voelen zich in staat om de leefsituatie met de IP te ordenen. Ze kunnen 
hem aanspreken op zijn gedrag. Zij kunnen meer individuele kleur toevoegen in de bejege
ning van de IP, waardoor zij meer direct contact met de IP ervaren. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de moeilijkheidsgraad van haar zoon als zeer hoog en scoort op de ove
rige items ongeveer gemiddeld in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort gemiddeld op de D categorieën in vergelijking met moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn. 
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Vader: Hij scoort op de meeste categorieën ongeveer gelijk als de vaders van de klinisch 
opgenomen kinderen. Op de items 'aandeel partner' en 'toeval/lot' scoort hij laag, hetgeen 
betekent dat hij vindt veel invloed te hebben op zijn zoon (C categorieën). 

Hij scoort op de meeste items ongeveer gelijk als de scores van vaders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op hetzelfde niveau als dat van 
de moeder van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën hebben ze een score die ongeveer ligt op het niveau van ouders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De dreiging van risico van lichamelijk letsel is afwezig. 

6.2.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vei-volgsessies en laatste sessie 
De agressie en het fysieke geweld zijn verdwenen. Moeder kan de IP beter hanteren, waar
door een gelijkwaardigheid is ontstaan in het ouderlijk gezag. De groepsleiding komt in de 
bejegening van de IP tot een gedifferentieerder aanbod. Hiermee zijn de gestelde werkdoe-
len van de combinatiebehandeling bereikt. De impasse is doorbroken. 

6.2.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen. Volgens 
de instrumentmetingen is er geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder, vader en groepsleiding is er volgens 
de protocollen vooruitgang geboekt, en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. 
De NVOS B is zowel door vader als door moeder niet ingevuld, met onbekende reden (het 
bleek achteraf). 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder, vader en groepsleiding sprake 
van vooruitgang volgens de protocollen. Volgens de instrumentmetingen is er bij moeder geen 
verschil, maar bij vader en de groepsleiding is er sprake van vooruitgang. Ten aanzien van 
alle complicerende factoren is er sprake van aanzienlijke vooruitgang. 
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Tabel 9 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens inslrumentmetingen en protocollen 

Casus 2 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 2 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X seag 
tvz 
srz 

X 
X 
X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren x 

6.2.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.2.5 en de uit
komstvan 6.2.6 

Uit 6.2.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling is bereikt. De uitkomst van 6.2.6 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij ouders en groepsleiding ver
minderd is, de competentie vergroot is, terwijl er ten aanzien van de complicerende factoren 
sprake is van een voorutgang. De vooruitgang wordt vooral gestaafd door de uitkomsten van 
de protocolvergelijkingen en de instrumentmetingen bij de competentie van vader en groeps
leiding. De overige instrumentvergelijkingen geven geen verschil aan. 

De uitkomst van deze vergelijking is dat het bereiken van de gestelde doelen vooral af te 
lezen is aan de hoge mate van eenduidigheid in de behaalde resultaten op basis van de pro
tocollen. 

6.2.8 Totaalconclusie 
komst (6.2.7) 

• samenhang tussen probleem (6.2.1), behandeling (6.2.3) en uit-

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse rond de 
IP. In het behandelinstituut was een volstrekte handelingsonmacht ontstaan, met veel gevaar 
voor lichamelijke beschadigingen van medewerkers. Moeder was ten einde raad en voelde 
zich bedreigd door de IP. Vader raakte geïsoleerd omdat hij de enige was die nog invloed kon 
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uitoefenen op zijn zoon. De IP raakte gevangen in een negatieve spiraal van toenemende agres
sieve buien. 

Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan 
zowel ouders, IP als de groepsleiding deelnamen. Vooral de competentie van vader in de 
omgang met de IP is getransformeerd naar meer competentie van zijn vrouw en van de groeps
leiding. Het intense verlangen van de IP om alle weekeinden thuis te mogen zijn is gekoppeld 
aan reductie van de agressie, met als gevolg dat de IP zeer gemotiveerd was voor gedrags
verbetering. Het gevolg is afwezigheid van agressie. Daarbij heeft het vergroten van het socia
le netwerk van de IP zijn gevoel van tevredenheid vergroot. Na 15 maanden is er een uitkomst 
waarin de impasse doorbroken is en de bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde 
overige werkdoelen bereikt zijn. Deze uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, 
die onderdeel waren van het probleem en de behandeling, bevestigd. 

6.3 Casus 3 

6.3.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 3 is de IP een jongedame die bij aanvang van de combinatiebehandeling 16 jaar is. 
IP is dan 11 jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
Het gezin bestaat uit moeder, broer (2 jaar jonger), een zus (5 jaar jonger) en IP De ouders 
zijn gescheiden toen de IP 12 jaar was. De IP heeft slecht sporadisch contact met vader. IP 
gaat éénmaal per drie weken een weekend naar huis alsook gedurende korte vakanties, en ver
blijft voor de overige tijd in een groep van acht kinderen in het instituut. IP functioneert op 
ernstig verstandelijk gehandicapt niveau. Zij is gediagnosticeerd als een meisje met autisme 
en een ontwikkelingsachterstand in combinatie met een ernstige verstandelijke handicap. Op 
de voorgrond staan ernstige contactstoornissen en een taalachterstand. Zij vertoont veel ste
reotiep en dwangmatig gedrag. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP vertoont ernstige vormen van zelfverwondend gedrag. De zelfverwondingen vinden in toe
nemende frequentie plaats in de vorm van bijten in de arm tot bloedens toe en heftig slaan en 
bonken op het hoofd. Voorts is er een toenemende agressie (slaan, bijten, haren trekken en 
knijpen) naar moeder en de groepsleiding. Zij bijt moeder in de borst en slaat haar. Zij heeft 
ernstige fixaties op bepaalde thema's en vertoont dwingend gedrag. Het gevolg hiervan is 
dat noch moeder, noch de begeleiders in staat zijn om haar automutilerend en dwingend gedrag 
te stoppen. Er is een algehele onmachtsituatie ontstaan. Moeder durft de IP niet meer thuis te 
hebben. Op het instituut moet men steeds vaker teruggrijpen op vrijheidsbeperkende maat
regelen, zoals separatie en fixatie van de armen. Er is sprake van een ernstige algehele impas
se, zowel thuis als in het instituut. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der alsook groepsleiding is: 
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- Druk en opgewonden gedrag 
- Zeuren 
- Stereotiep klank- of taalgebruik 
- Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
- Provoceren, uitdagen 
- Obsessief gedrag, dwangmatig handelen 
- Erg hard praten 

Voorts scoort moeder nog op drie andere items, te weten: niet ingaan op verzoek of opdracht, 
kleverig gedrag, en praten zonder luisteren. 

De decielscore van moeder is 7 en die van de groepsleiding is 6. 
De gemiddelde decielscore is bijna 7. 
Dit betekent dat er een hoge mate van extra aandachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament geeft scores te zien waaruit af te leiden is dat het gaat om 
een zeer moeilijk temperament. De variabelen 'intensiteit', 'susbaarheid' en 'vermogen zich 
aan te passen' scoren laag. De stemming daarentegen is relatief gemiddeld. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een goede zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 9. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder en groepsleiding - bij de start 
van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste sessie 
Moeder: Zij is radeloos en bang voor de agressie van haar dochter. Zij durft niet meer alleen 
met haar thuis te zijn. Ze voelt zich er alleen voor staan. 

Groepsleiding: Zij voelen zich onzeker en weten zich geen raad meer met de ernstige 
zelfbeschadiging van IR Zij zijn bang voor de agressie. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op bijna 
alle items extreem hoog. Op de items 'acceptatie' en 'plezier' scoort moeder beneden gemid
deld, hetgeen erop duidt dat zij ondanks de zware belasting nog steeds haar dochter kan accep
teren en lichtpuntjes ziet. 

De opvoedingssituatie (B deel) ervaart moeder als extreem problematisch. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als even problematisch ervaren als de groep moe
ders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, dus gemiddeld. 
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C De mate van competentie van de opvoeders - moeder en groepsleiding - bij de start 
van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij kan de IP thuis niet meer hanteren. Zij voelt zich fysiek niet opgewassen tegen 
de agressie van haar dochter en kan deze niet meer stoppen. Zij kan haar niet meer thuis heb
ben. 

Groepsleiding: Er is algehele handelingsverlegenheid. Men grijpt in vanuit onmacht, het
geen betekent dat er in toenemende mate fixatie van de armen en separatie plaatsvindt. Dit 
wordt niet beleefd als een zinvolle wijze van begeleiden, maar als uiting van de onmacht. Zij 
weten niet hoe de ernstige zelfbeschadigingen te stoppen, met als gevolg dat de verwondin
gen bij IP niet meer helen. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar dochter als zeer hoog en scoort op de 
overige items ongeveer gemiddeld in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn. Hetgeen aangeeft dat ze zich minstens even competent acht als andere moeders 
van kinderen die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort op de D categorieën in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn beduidend hoger. Waarbij opvallend is dat zij op 'wil tot hulp' en 'interne hulp
verwachting' een maximaal hoge score heeft en dus haar competentie wil vergroten en daar
in zeer veel van zichzelf verwacht. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op hetzelfde niveau als dat van 
de moeder van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën is een gemiddelde score van rond de 70, hetgeen betekent dat er een 
grote bereidheid is tot verandering en een zeer grote behoefte aan hulp. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De afwezigheid van vader terwijl deze op de achtergrond nog wel een rol speelt. 

6.3.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Afname van zelfverwondingen die tot blijvende beschadigingen leiden. 
- Veiligheid zonder gevaar voor fysiek geweld. 
- Adequate bejegening ten aanzien van het dwingende gedrag. 
- Herstel van de mogelijkheid van thuisweekeinden. 

6.3.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (97,8%). 
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Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 17 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, 11 vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden (zie bijlage proto
collen sessieverslagen casus 3). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het doorbreken van de hegemonie van het zelfverwondend gedrag van de IP als middel 

om de situatie en de relatie naar haar hand te zetten/af te dwingen. Dit betekent het aan
gaan van de confrontatie en onverbiddelijk stoppen van de zelfbeschadiging middels het 
oefenen van hanteringsmogelijkheden voor zowel moeder als groepsleiding. 

- Het opheffen van de mythe van het 'zieligheidsprincipe' door gezonde grenzen te stellen 
aan grensoverschrijdend gedrag zoals agressie. 

- Het introduceren van een nieuw levensthema, te weten het leren geven en ontvangen. Het 
oefenen op dit gebied als alternatief voor het eenzijdig afdwingen van de IP. 

- Het stimuleren van een meer leeftijdsadequate invulling van het dagprogramma. 
- Het transformeren van de relatie met vader. Eerst een onberekenbare stoorzender, nu een 

extra welkome, onverwachte verrassing voor de IP. 
- Het in gang zetten van overplaatsing van de IP naar een setting voor volwassenen om de 

gerichtheid op volwassenen van de IP serieus te nemen. 

6.3.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 17 maanden. In totaal 
hebben er 14 sessies plaatsgevonden. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het zelfverwondend gedrag van de IP is bij moeder thuis niet meer aanwezig. Op het insti
tuut komt het nog af en toe voor en is als neiging bij oplopende spanning latent aanwezig. Of 
het wel of niet optreedt, hangt af van de consequente toepassing van de afspraken. 

Agressie naar anderen vindt nauwelijks meer plaats naar de volwassenen, maar vindt voor
al plaats bij conflicten met leeftijdgenoten, in de groep. Ze wil graag contact met leeftijdge
noten maar stoot hen door haar gedrag af. 

Met betrekking tot het dwingend gedrag kan gesteld worden dat dit nog wel aanwezig is, 
maar zowel moeder als de groepsleiding kunnen dit goed hanteren. De oorzaken van gedrags
ontsporing zijn inzichtelijk voor de begeleiders en daardoor kunnen zij anticiperen op het 
gedrag en de gevolgen hanteren. Er is plezier in het contact met IP. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door moeder 
en de groepsleiding is: 
- Zeuren 
- Stereotiep klank- of taalgebruik 
- Zich afzonderen/terugtrekken 
- Praten zonder luisteren 
- Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
- Erg hard praten 
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Het probleemgedrag is thuis minder dominant dan op het instituut. Op het instituut is nog 
sprake van veel extra aandachtvragend gedrag. 

De decielscore van moeder is 5 en de decielscore van de groepsleiding is 8. De gemiddel
de decielscore is bijna 7. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament geeft een score te zien waaruit af te leiden is dat het gaat om 
een zeer moeilijk temperament (lage score op de eerste vier variabelen). 

De decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 1. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder en groepsleiding - bij het einde 
van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol laatste sessie 
Moeder: Moeder ervaart de omgang met IP thuis als goed te doen en lichter. Er zijn ups en 
downs, maar over het algemeen is het gezellig. Ze geniet ervan om dingen samen met haar 
dochter te doen. 

Groepsleiding: Zij voelen zich zeker in het contact met IP en beleven meer positieve 
momenten met haar. IP vraagt veel aandacht en behoeft een consequente benadering waar
binnen toch enige ruimte is voor individuele differentiatie. De angst voor het optreden van 
zelfbeschadiging is afwezig. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als minder problematisch ervaren en scoort lager dan 
de groep moeders en vaders van klinisch opgenomen kinderen. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder kan de IP thuis goed hanteren en kan haar dochter regelmatig en geduren
de meerdere dagen thuis hebben. 

Groepsleiding: Zij voelen zich in staat om de leefsituatie met de IP te ordenen. Ze kunnen 
ontsporingen eerder herkennen en op een adequate wijze reguleren. Zij zijn in staat differen
tiatie in het programma aan te brengen. 
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Volgens de NVOS, categorieën C en D 

Moeder: Zij ervaart de moeilijkheidsgraad van haar dochter als hoog en scoort op de overi
ge items ongeveer gemiddeld of lager in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort op de D categorieën in vergelijking met moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn beduidend hoger. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op ongeveer hetzelfde niveau 
als dat van de moeders van de kinderen die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Op de D categorieën hebben ze een score van gemiddeld 60. Dit is ongeveer op het niveau 
van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het contact met vader is geregeld middels duidelijke afspraken. De IP geniet erg van dit con
tact. 

6.3.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het zelfverwondend gedrag is in die mate teruggebracht, dat er geen sprake meer is van blij
vende beschadlgingen. Er is nog maar zeer zelden een uitbarsting, waardoor de omgeving 
meer veiligheid ervaart. De IP gaat regelmatig weekeinden naar huis. Hiermee is het doel 
van de combinatiebehandeling in voldoende mate bereikt, en is de impasse doorbroken. 

6.3.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen Volgens 
de instrumentmetingen (TVZ en SRZ) is er sprake van achteruitgang. De verklaring hier
voor zou kunnen zijn dat door de vermindering van de ernst van het zelfverwondend gedrag 
en de agressie de betrokkenen minder emotioneel geïnvolveerd zijn met de gevolgen hiervan 
en daardoor een realistischer kijk hebben op het temperament en de zelfredzaamheid van de 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder is zowel volgens protocol als volgens 
de instrumentmetingen vooruitgang geboekt, hetgeen betekent dat zij de opvoeding van IP 
als minder belastend ervaart en beter aankan. 

Voor de groepsleiding geldt dat er vooruitgang is met betrekking tot de mate van belasting 
volgens het protocol, en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder sprake van vooruitgang vol-
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gens protocol. Volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. Bij de groepsleiding is er 
sprake van vooruitgang zowel volgens protocol als volgens de instrumentmetingen. 

Ten aanzien van de complicerende factor is er sprake van vooruitgang. 

Tabel 10 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 3 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 3 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X seag 
tvz 
srz 

X seag 
tvz 
srz 

X 
X 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X X nvos a 
nvos b X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

6.3.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.3.5 en de uit
komst van 6.3.6 

Uit 6.3.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. De uitkomst van 6.3.6 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, evenals de belasting van moeder en de 
groepsleiding, de competentie vergroot is, terwijl er ten aanzien van de complicerende fac
toren sprake is van vooruitgang. De vooruitgang wordt vooral gestaafd door de uitkomst van 
de protocolvergelijkingen en niet door de uitkomsten van de instrumentvergelijkingen, met 
uitzondering van de NVOS A bij moeder en de NVOS B bij de groepsleiding. 

Concluderend kan gesteld worden dat er eenduidigheid is in de behaalde resultaten op basis 
van de protocollen, terwijl de instrumentmetingen op de meeste items 'geen verschil' aange
ven. Bij de meting van de TVZ en de SRZ is er sprake van achteruitgang. Dit kan verklaard 
worden door het verdwijnen van de impact van het zelfverwondend gedrag, waardoor een 
realistischer beeld gegeven kan worden van het feitelijk functioneren van de IR 
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6.3.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.3.1), behandeling (6.3.3) en uit
komst (6.3.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van ernstige vormen van zelfver
wondend gedrag met gevaar voor blijvend letsel. De agressie van IP nam toe. IP kon niet meer 
naar huis, en zowel bij moeder als bij groepsleiding was er sprake van algehele onmacht. 

Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan 
zowel moeder, IP als de groepsleiding deelnamen. De voorgeschreven alternatieve hante-
ringsmogelijkheden met betrekking tot het zelfverwondend gedrag zijn door moeder en de 
groepsleiding in praktijk gebracht. Dit maakte de situatie voor de IP weer veilig en vermin
derde de angst en onmacht bij moeder en de groepsleiding. De wederkerigheid in het contact 
met de IP is door het veelvuldig oefenen van het leren geven en ontvangen toegenomen. Het 
aanbieden van activiteiten op leeftijdsniveau heeft het gevoel van eigenwaarde van de IP ver
groot. Het introduceren van uitzicht op overplaatsing naar een setting voor volwassenen heeft 
de IP toekomstperspectief geboden. 

Na 17 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is, en de bij aanvang 
van de combinatiebehandeling gestelde overige werkdoelen in grote mate bereikt zijn. Deze 
uitkomst wordt door zowel moeder als groepsleiding, die onderdeel waren van het probleem 
en de behandeling, bevestigd. 

6.4 Casus 4 

6.4.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 4 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 17 jaar is. IP is 
dan tien jaar opgenomen in het instituut. Het gezin bestaat uit vader, moeder, IP, zus (2 jaar 
jonger), 2 broers (5 en 10 jaar jonger). De broer van 5 jaar jonger is verstandelijk gehandicapt 
en opgenomen in hetzelfde instituut. IP gaat éénmaal per veertien dagen een weekend naar huis 
alsook gedurende korte vakanties en verblijft voor de overige tijd in een groep van acht kin
deren in het instituut. IP functioneert op matig verstandelijk gehandicapt niveau. Hij is gedia
gnosticeerd als een geretardeerde jongen met ontremd en dwangmatig gedrag. Hij heeft chro
mosomaal een partiële trisomie op grond waarvan een cerebrale beschadiging aannemelijk is. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Het samenleven met de IP is thuis onhoudbaar geworden. Hij is niet corrigeerbaar. IP tiranni
seert met dwangmatig en agressief gedrag de andere gezinsleden, bijvoorbeeld door altijd het 
nieuws op radio en tv te willen volgen (elk half uur weer), zonder rekening te houden met de 
wensen van de andere gezinsleden, of door te eisen dat de andere gezinsleden hun mond hou
den. Als de ouders hier enigszins paal en perk aan willen stellen, gaat IP schreeuwen, wordt 
agressief en nog dwangmatiger. In het instituut worstelt de groepsleiding met het probleem dat 
men niet weet hoe men de situatie thuis met de EP kan verbeteren omdat IP in het instituut wel 
corrigeerbaar is op basis van angst voor het bevoegd gezag. Is de leidinggevende echter afwe
zig, dan is het ook op de afdeling niet makkelijk en vertoont IP schreeuw- en driftbuien. 
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Deze situatie bestaat reeds gedurende langere tijd (ongeveer 2 jaar) en geraakt in een impas
se omdat noch de behandelaars in het instituut, noch de ouders de situatie kunnen doorbre
ken of verbeteren. Er is stilstand in de ontwikkeling en de situatie is onhoudbaar. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel 
ouders als ook groepsleiding is: 
- Pesterige opmerkingen maken 
- Bemoeien/domineren 
- Provoceren/uitdagen 
- Praten zonder luisteren 
- Erg hard praten 

Voorts scoort moeder nog op zes andere items en vader nog op 19 andere items van dagelijks 
meerdere keren voorkomend probleemgedrag. 

Het verschil van de score tussen de ouders en de groepsleiding illustreert de ernst van de 
ontsporingen in de thuissituatie. 

De decielscore van moeder is 8, de decielscore van vader is 10 en die van de groepslei
ding is 8. 

De gemiddelde decielscore is bijna 9. 
Dit betekent dat er een extreem hoge mate van extra aandachtvragend gedrag is, zowel bij 

de ouders alsook in iets mindere mate bij de groepsleiding. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament geeft een beeld te zien van een zeer hoge mate van 'aan
passing', een extreem hoge mate van 'toenadering tot andere mensen' en een hoge mate van 
'prikkelgevoeligheid' in combinatie met een zeer lage score op de variabele 'doorzettings
vermogen'. De combinatie van deze kenmerken maakt dat het een zeer lastig temperament is 
in de sociale omgang. 

De decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 5. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

De taakgerichtheid is relatief laag, maar er is verder geen grote discrepantie tussen de ver
schillende profielonderdelen. 

De totaalscore is 7L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste sessie 
Moeder: Zij ervaart het tirannieke gedrag van de IP als zeer belastend. Zij lijdt er met name 
onder dat de andere kinderen onder druk komen te staan. Zij ziet geen uitweg om dit te ver
anderen. 

Vader: idem als moeder. 
Groepsleiding: De groepsleiding zit ermee dat zij niet kunnen voldoen aan de verwachting 
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van de ouders om het gedrag van de IP thuis te veranderen. Bovendien vinden ze het verve
lend dat zij bij problemen met IP steeds moeten dreigen met de gezaghebbende leidingge
vende erbij te zullen halen. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op bijna 
alle items hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items tamelijk hoog. Alleen op het item 'acceptatie' is de score laag. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items gemiddeld. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan de 
groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij kan geen grenzen stellen aan het dwingende en agressieve gedrag van de IP. Zij 
is niet meer instaat om haar ouderlijk gezag uit te oefenen. 

Vader: Idem als moeder. 
Groepsleiding: Zij kunnen niet aan de hulpverwachting van de ouders voldoen. Zij heb

ben geen alternatieve benaderingswijzen meer om op eigen gezag IP te corrigeren, maar blij
ven daarbij afhankelijk van het inschakelen van de leidinggevende. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als hoog en scoort op de overige 
items ongeveer gemiddeld in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opgenomen 
zijn. Hetgeen aangeeft dat ze zich even competent acht als andere moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Zij scoort op de D categorieën in vergelijking met moeders van kinderen die klinische opge
nomen zijn gemiddeld. 

Vader: Hij scoort op alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kinderen. 
(C categorieën). 
Op de D categorieën scoort vader aanzienlijk hoger dan de gemiddelde vaders van kinde

ren die klinisch opgenomen zijn. Dit betekent dat hij veel motivatie tot veranderen en een 
hoge hulpverwachting heeft. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen beneden het gemiddelde in ver
gelijking met ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Op de D categorieën geven ze aan hulp te behoeven en zijn zeer gemotiveerd tot verande
ring. 
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D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De aanwezigheid van onderliggende relatieproblemen tussen ouders en de ambivalente moti
vatie bij met name moeder bij de start van de combinatiebehandeling. Zij gaat akkoord met 
de combinatiebehandeling in de zin van 'niet geschoten, altijd mis'. 

6.4.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Herstel van het ouderlijk gezag ten aanzien van IR 
- Afname en regulatie van het dwingende en tirannieke gedrag in de thuissituatie. 
- Verbetering van het leren luisteren van IP naar zijn opvoeders en begeleiders. 

6.4.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft in redelijke mate plaatsgevonden volgens de beschreven 
werkwijze (83,3%) tot aan het moment van voortijdige beëindiging. Het geheel van de behan
deling bestrijkt een periode van 18 maanden. Er hebben een eerste en tweede sessie en acht 
vervolgsessies plaatsgevonden, waarvan twee zonder IP. Een laatste sessie heeft niet plaats
gevonden, de combinatiebehandeling is afgebroken door de ouders middels een brief (zie bij
lage protocollen sessieverslagen casus 4). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het herstellen van het ouderlijk gezag ten opzichte van de kinderen inclusief IP. 
- Het begeleiden van de ouders bij het leren consequent hanteren van regels in het gezin 

met betrekking tot de algemene dagelijkse omgang. 
- Het introduceren van het thema 'serieus nemen' van de IP door hem meer te gaan zien als 

lerend sociaal deelnemer in plaats van gehandicapt en ontheven van sociaal gedrag. 
- Het betrekken van de broers en zus in de sessie om de geparentificeerde rol van de zus ten 

opzichte van de IP om te buigen in een meer gelijkwaardige broer-zusrelatie. 
- Het stimuleren en vergroten van de zelfstandigheid van de IP door het introduceren van 

zelfstandige activiteiten zoals zelfstandig reizen. 

6.4.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 18 maanden. In totaal 
hebben er elf sessies plaatsgevonden. De combinatiebehandeling is voortijdig beëindigd door 
de ouders middels een brief. 
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A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie (brief ouders en brief 
therapeuten) 
De weekenden thuis zijn ingekort en op een bepaalde wijze gestructureerd met als gevolg een 
goed hanteerbare situatie. Het lukt de ouders IP aan de gemaakte afspraken te houden, waar
mee het ouderlijk gezag hersteld is. Het dwingende en tirannieke gedrag is teruggebracht tot 
aanvaardbare proporties, ook in zijn effect op de andere kinderen. 

In het instituut gaat het redelijk goed. Er heeft slechts één driftbui in de laatste maand plaats
gevonden. IP is goed corrigeerbaar door de eigen groepsleiding zonder dat deze de hulp hoeft 
in te roepen van de leidinggevende. 

Volgens score SEAG 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

Volgens de TVZ 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

Volgens SRZ 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol laatste sessie (brief ouders) 
Ouders: De ouders geven aan dat zij stoppen mat de combinatiebehandeling omdat zij zich 
niet serieus genomen voelen door de therapeuten. Zij hebben het gevoel dat zij het nooit 
goed doen. Zij verwijten de therapeuten dat zij boven de partijen staan in plaats van dat deze 
zich inleven in hun situatie. Zij stellen dat de IP niets begrijpt van wat de therapeuten met hem 
doen tijdens de sessies. Zij willen een 'second opinion'. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie (brief ouders) 
Zie B de mate van belasting. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie (brief ouders) 
Door het weglopen van moeder uit de laatste sessie en het voortijdig beëindigen van de com
binatiebehandeling middels een brief van beide ouders is de samenwerking gestopt. 
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6.4.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie (brief ouders) 
De weekeinden thuis verlopen redelijk goed omdat de ouders grenzen kunnen stellen aan het 
dwingende gedrag van de IR De IP heeft nog wel de neiging om te bepalend te zijn, maar 
kan uiteindelijk bij consequente benadering van de ouders zich voegen. Ondanks het feit dat 
de ouders de combinatiebehandeling abrupt stopten, is het contact in de omgang met de IP 
zowel thuis als in de kliniek aanzienlijk verbeterd. Hiermee is het doel van de combinatiebe
handeling bereikt en de impasse doorbroken. 

6.4.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Tabel II Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 4 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 4 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instsrument 

Kernprobleem IP X seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er voor
uitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen. De vergelij
king volgens de instrumentmetingen ten aanzien van het kernprobleem kan niet gemaakt wor
den in verband met het niet invullen van de vragenlijsten vanwege voortijdige beëindiging. 
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Ten aanzien van de mate van belasting van de ouders is volgens het protocol vooruitgang 
geboekt, hetgeen betekent dat zij de opvoeding van de IP als minder belastend ervaren en 
beter aankunnen. Ook hier geldt dat de vergelijking van de instrumentmetingen niet heeft kun
nen plaatsvinden. 

Ook voor de groepsleiding geldt dat er vooruitgang is met betrekking tot de mate van belas
ting volgens het protocol. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij de ouders en groepsleiding sprake van 
vooruitgang, volgens protocol. De vergelijking van de instrumentmetingen heeft niet kunnen 
plaatsvinden. 

Ten aanzien van de complicerende factoren is er sprake van achteruitgang. De ambivalen
tie en scepsis van moeder ten aanzien van een positief resultaat van de combinatiebehande
ling bij de start heeft zich versterkt in afwijzende en verwijtende houding ten opzichte van 
de therapeuten. 

6.4.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.4.5 en de uit
komst van 6.4.6 

Uit 6.4.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. De uitkomst van 6.4.6 
laat zien dat er volgens de protocollen vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van 
de IP en ten aanzien van de belasting en competentie van zowel moeder, vader als groepslei
ding. Ten aanzien van de complicerende factoren is er volgens de protocollen sprake van 
achteruitgang. 

De vergelijking op basis van instrumentmetingen heeft niet kunnen plaatsvinden vanwe
ge het abrupte afbreken van de combinatiebehandeling door de ouders. 

6.4.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.4.1), behandeling (6.4.3) en uit
komst (6.4.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een impasse rond de IP. Er was 
een stilstand in de ontwikkeling van de IP en een toename van dwingend en tiranniek gedrag. 
De ouders waren onmachtig om dit thuis te hanteren, en alle kinderen leden hieronder. De 
groepsleiding kon de IP slechts corrigeren door de hulp in te roepen van de leidinggevende. 
Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel 
ouders, IP, broers en zus van de IP en de groepsleiding deelnamen. Met name het herstructu
reren van de gezinssituatie door middel van het duidelijker aanbrengen van gezonde regels 
en grenzen heeft het dwingende gedrag van de IP in de thuissituatie doen afnemen. Het thema 
van het vergroten van de zelfstandigheid van de IP is - zij het na veel weerstand van de ouders 
- toch zowel in de kliniek als thuis concreet uitgewerkt. Dat heeft de grondstemming van de 
IP in positieve zin verbeterd, hetgeen een gunstig effect had op de agressie en het dwingend 
gedrag. Na 18 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is en de bij aan
vang van de combinatiebehandeling gestelde overige doelen bereikt zijn volgens de proto
collen van de laatste twee sessies. 

Het geëmotioneerd weglopen van moeder uit de laatste sessie was een reactie op een inter
ventie van de therapeuten. Uit de daaropvolgende brief bleek dat er reeds langere tijd bij de 

111 



ouders (vooral moeder) een niet uitgesproken irritatie was ten aanzien van de wijze van han
delen van de therapeuten tijdens de sessies. Kernpunten van hun irritatie zijn dat ze als ouders 
te weinig bevestiging hebben gekregen en zich daardoor te weinig serieus genomen voelen, 
en dat zij het oneens zijn met het feit dat IP participeert in de sessies en aangesproken wordt 
op het verantwoordelijk zijn voor zijn eigen gedrag met voorbijgaan aan zijn beperkingen. 

Deze abrupte beëindiging vindt plaats op een moment dat het feitelijk beter gaat met de 
IP in relatie tot zijn ouders en de groepsleiding, en er reeds afgesproken was in het verleng
de van dit resultaat de combinatiebehandeling te gaan afronden. Geconcludeerd kan worden 
dat een op zichzelf goede ontwikkeling niet op een goede manier afgerond kan/mag worden. 
Het lijkt erop dat er latent een voortdurende ambivalentie en competentiestrijd tussen ouders 
(vooral moeder) en de therapeuten aan de orde was. Deze voorzichtige conclusie is mede geba
seerd op bestudering achteraf van de hypotheses gemaakt in verschillende nabesprekingen 
van de therapeuten onder de hoofdjes 'gezinsdiagnostiek' en 'systeemwerking'. Op basis daar
van zou gesteld kunnen worden dat de therapeuten hun handelen te weinig afgestemd heb
ben op de eigen hypotheses uit de nabesprekingen. Dit had kunnen leiden tot het eerder 
bespreekbaar maken van de onderliggende gevoelsstroom op betrekkingsniveau. 

6.5 Casus 5 

6.5.7 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 5 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 15 jaar is. IP is 
dan negen jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
Het gezin bestaat uit vader, moeder, IP en een broer (twee jaar jonger). IP gaat wegens gedrags
problemen nog slechts sporadisch de weekenden naar huis en verblijft voor de overige tijd in 
een groep van vier kinderen in het instituut. IP heeft een zeer ernstige verstandelijke handi
cap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met een psychische retardatie, mogelijk op basis 
van een diffuse hersenbeschadiging. Er is sprake van psychotische verschijnselen met een 
ondergrond van autisme, met dwangverschijnselen en fixaties. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP vertoont in toenemende mate agressieve uitbarstingen. Hij bijt en is zeer dwangmatig. Hij 
heeft weinig contactmogelijkheden en is moeilijk toegankelijk. Hij praat niet en communi
ceert slechts via geluiden, gebaren, gemoedsstemmingen en de blik. Hij vertoont een steeds 
onvoorspelbaarder dwingend en agressief gedrag en laat zich hierin niet tot nauwelijks bege
leiden en corrigeren. In de dagelijkse verzorging is hij zeer bewerkelijk vanwege regelmatig 
smeren met faeces en partiële incontinentie. IP heeft de neiging om allerlei voorwerpen in 
zijn mond te stoppen en in te slikken. Continu toezicht is noodzakelijk. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader alsook groepsleiding is: 
- Niet ingaan op verzoek of opdracht 

112 



- Zichzelf niet kunnen bezighouden 
- Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

De gemiddelde decielscore is 8. Dit betekent dat er een hoge mate van extra aandachtvra-
gend gedrag is. 

Volgens de TVZ 

Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'aanpas
sing' en 'toenadering' scoort IP extreem laag, hetgeen wil zeggen dat de IP zich niet of nau
welijks aanpast aan de omgeving en zeer slecht benaderbaar is. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 

Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een matige zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 6L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij is bang geworden voor de IP vanwege de toenemende agressie (bijten) naar 
haar. Haar angst dwingt haar om afstand te nemen van haar zoon, hetgeen haar tegelijkertijd 
belast met schuldgevoelens. Voorts is zij diep gekwetst door de onheuse bejegening door 
medewerkers van het instituut jegens haar, met als gevolg dat zij geen vertrouwen meer heeft 
in de behandeling van het instituut. 

Vader: Vader lijdt onder de spanningen tussen de medewerkers van het instituut en zijn 
vrouw en hem. Ook hij heeft geen vertrouwen meer in de behandelingsmogelijkheden van 
het instituut. Vader voelt zich beperkt in zijn bijdrage omdat hij afhankelijk is van de moge
lijkheden van anderen (met name van zijn vrouw) vanwege zijn visuele handicap. 

Groepsleiding: Deze voelen zich onzeker omdat er veel misgaat in het contact met de IP 
bovendien voelen zij zich gevangen in het conflict met de ouders. Zij hebben het gevoel niets 
meer goed te kunnen doen. Men weet het niet meer. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 

Moeder: De subjectieve belasting (kernrubrieken A categorieën) van moeder is over de hele 
linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen 
zijn op alle items extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als buitengewoon problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als extreem problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le hme m vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items op hetzelfde niveau. Er is een opmerkelijk hogere score op de 
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kernrubriek 'kind belasting'. 
De opvoedingssituatie (B deel) wordt als gemiddeld problematisch ervaren en scoort gelijk 

aan de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij voelt zich niet meer in staat om de verantwoording over haar zoon te dragen, 
omdat er buiten haar om zonder toestemming middelen en maatregelen toegepast worden. Zij 
heeft geen mogelijkheden om grenzen aan het bedreigende gedrag van de IP ten opzichte 
van haar te stellen. Het oude overwicht werkt niet meer. Zij kan IP niet meer thuis hebben. 

Vader: Hij kan IP niet meer die grenzen stellen opdat de benodigde veiligheid thuis gega
randeerd is. Ook hij kan zijn ouderlijke verantwoordelijkheid onvoldoende inhoud geven. 

Groepsleiding: De begeleiders zijn niet in staat om op een adequate manier contact met 
IP te leggen. In de bejegening wordt vooral getracht moeilijk gedrag voor te zijn. Dit lukt 
onvoldoende, met als gevolg dat zij moeten teruggrijpen op middelen en maatregelen die op 
hun beurt ontoereikend zijn. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als zeer hoog en scoort op de 
overige items hoger in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, 
met uitzondering van de kernrubriek 'toeval/lot'. Hetgeen aangeeft dat ze zich competenter 
acht dan andere moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en dat ze haar eigen 
invloed groot acht (C categorieën). 

Zij scoort hoger op de D categorieën dan de moeders van kinderen die klinisch opgeno
men zijn, waarbij opvallend is dat zij op 'tevredenheid' lager scoort. Zij heeft een hoge ver
wachting van zichzelf en de ander om haar competentie te vergroten, en is niet snel tevreden. 

Vader: Hij scoort op bijna alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kin
deren, behalve op het item 'aandeel partner', daar scoort vader opvallend laag. Hij vindt het 
opvoeden een zware opgave waar hij weinig aan kan doen, en hij schat het aandeel van zijn 
partner laag in (C categorieën). 

Er is sprake van een extreem hoge wens tot verhoging van de competentie en hij verwacht 
en wil daarbij veel hulp ontvangen (D categorieën). Hij is minder tevreden over zijn compe
tentie dan de gemiddelde vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen dichtbij de scores van vader en 
moeder van de IP en ook zij ervaren de 'moeilijkheidsgraad' als hoog (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij ongeveer gelijk aan moeder en geven ze aan veel hulp te 
behoeven. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
- De progressieve ziekte bij vader die zich uit in een afnemend gezichtsvermogen. 
- Nog actief doorwerkende trauma's uit het verleden van beide ouders. 
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6.5.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Een eigen relatie van de IP met zijn ouders, te onderscheiden van een eigen relatie van IP 

met medewerkers van het instituut. 
- Herstel van duidelijke grenzen ten aanzien van de IP en reductie van grensoverschrijdend, 

agressief gedrag. 
- Zelfstandig keuzen maken door de IP en invloed op eigen leven. 

6.5.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (90,7%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 18 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, 12 vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden. Er hebben 5 tus-
seninterventies plaatsgevonden (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 5). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het richten van de focus op de opbouw van een eigen relatie van de IP met enerzijds zijn 

ouders en zijn broer en anderzijds met mensen in het instituut. Er is veel nadruk gelegd op 
het feit dat deze relaties qua aard, vorm en inhoud verschillend kunnen zijn, en dat de 
betrokkenen elkaar daarvoor de ruimte moeten geven. De focus is uitdrukkelijk niet gericht 
op het verbeteren van het vertrouwensconflict. 

- Het structureren van beperkte overlegvormen tussen ouders en instituut om te komen tot 
noodzakelijke zakelijke afspraken. 

- Het aanbrengen van een ordeningsprincipe in de bejegening van IP met betrekking tot het 
onderscheid maken tussen 'onrust' en 'agressie' en het daarop aansluitende handelen. 

- Elimineren van sancties als straf en beloning als onbruikbare pedagogische benadering 
bij deze IP 

- Het geven van extra ondersteuning aan de ouders met betrekking tot de verwerking van 
onderliggende emoties, en aan de broer met betrekking tot zijn plaatsbepaling ten opzich
te van de IP. 

6.5.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 18 maanden. In totaal 
hebben er 15 sessies plaatsgevonden en vijf tusseninterventies. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De agressieve uitbarstingen komen nog slechts sporadisch voor. De dreiging ervan is af en 
toe nog wel aanwezig, opkomend als een plotselinge impuls. IP is toegankelijk in het contact 
en laat zich meenemen in activiteiten met anderen. De grondstemming van IP is over het alge-
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meen gemoedelijk; hij lacht, daagt uit en laat zich corrigeren. Je kunt aan de IP aflezen wat 
er in hem omgaat, waardoor er communicatie ontstaat. Smeren met faeces komt slechts spo
radisch voor. Dwangmatig gedrag komt nog dagelijks voor. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding is: obsessief gedrag/dwangmatig handelen. 

De gemiddelde decielscore is 7. Dit betekent dat er nog een ruime mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'aanpas
sing' en 'toenadering' is een extreem lage score, hetgeen wil zeggen dat de IP zich niet of nau
welijks aanpast aan de omgeving en zeer slecht benaderbaar is. Op de schaal 'prikkelgevoe-
ligheid' scoort IP hoog. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 1. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een geringe zelfredzaam
heid. 

Er is een opvallend lage score op het item 'sociaal'. 
De totaalscore is 5H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en protocol laatste sessie 
Moeder: Zij is blij met het contactherstel met haar zoon. Ze durft weer dingen met hem te 
doen. Zij neemt iets meer distantie. Dat maakt haar vrijer ten opzichte van hem. Het doet haar 
goed dat haar andere zoon nu beter met IP om kan gaan. Ze heeft vertrouwen in het proces 
van ontvlechting met de instelling en heeft stappen gezet in het zoeken naar een goede ver-
volgplek voor haar zoon. 

Vader: Hij is blij dat er weer beweging is in het samenspel rond zijn zoon. Hij geniet van 
de goede momenten en kan de nog voorkomende problemen beleven als te nemen hobbels. 

Groepsleiding: Zij hebben plezier in het werken met IP. Zij voelen zich wat vrijer in het 
contact met de ouders. Zij genieten van goede gezamenlijke momenten met de IP, ondanks 
de constante aandacht die IP vraagt. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is bijna over de hele linie in 
vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn zeer 
hoog. Op het item 'problemen' scoort zij laag en op het item 'kind belasting' is de score 
extreem hoog. Dit geeft aan dat ze de omgang met IP als zeer bewerkelijk ervaart, maar dat 
zij daar weinig problemen mee heeft. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op bijna 
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alle items hoog. Met uitzondering van het item 'problemen', waar de score lager is. Op het 
item van 'kind belasting' scoort hij extreem hoog. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren, en de score is hoger dan 
die van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie in vergelijking tot de ouders van de IP lager en ligt ongeveer op het niveau van kin
deren die klinisch opgenomen zijn, met uitzondering van het item 'kind belasting', waar zij 
hoger scoren. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren en scoort hoger dan 
de groep moeders en vaders van klinisch opgenomen kinderen en gelijk aan moeder van de 
IR 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij kan haar zoon thuis weer hanteren. Zij kan onderscheid maken tussen haar eigen 
gevoelens en de gevoelens van andere betrokkenen. Zij heeft een manier gevonden om bin
nen het broze samenwerkingssysteem haar eigen plaats te bepalen. 

Vader: Hij kan grenzen stellen aan zijn zoon in de thuissituatie. Hij heeft een manier gevon
den om bepaalde activiteiten met zijn zoon te ondernemen. 

Groepsleiding: Zij hebben een wijze van communicatie ontwikkeld met IP die structuur 
en houvast geeft in de omgang. Er wordt meer invulling gegeven aan de dagactiviteiten, en 
zij hebben een systeem ontwikkeld om gevoelens met de IP te delen. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de moeilijkheidsgraad van haar zoon als bovengemiddeld en scoort op 
de items 'inspanning', 'moeilijkheidsgraad' en 'toeval/lot' hoger dan moeders van kinderen 
die klinisch opgenomen zijn, en op de items 'vaardigheid' en 'aandeel partner' lager (C cate
gorieën). 

Zij scoort hoog op de D categorieën. 
Vader: Hij scoort op alle items gemiddeld en gelijk aan de vaders van de klinisch opge

nomen kinderen. Met uitzondering van het item 'moeilijkheidsgraad', die vader als zeer hoog 
ervaart (C categorieën). 

Er is een grote wil tot verandering en het vergroten van zijn competentie (D categorieën); 
meer dan de gemiddelde vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Opvallend is dat 
hij minder tevreden is dan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op een iets lager niveau dan die 
van de ouders van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën ligt de score over de hele linie ongeveer op het niveau van de ouders 
van de IP 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
- De visuele handicap van vader neemt toe. 
- Trauma's uit het verleden van beide ouders zijn niet aan de orde als complicerende factor. 
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6.5.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het duidelijk scheiden van de wereld thuis en de wereld in de kliniek heeft de distantie tus
sen de ouders en de medewerkers in de kliniek vergroot. Hierdoor waren ouders en mede
werkers van de kliniek ook minder betrokken op elkaar en dus minder gevangen in de nega
tieve relatie. Dit gaf ruimte aan de IP om enerzijds met de ouders een eigen relatie op te bou
wen en anderzijds met mensen in de kliniek. Er zijn veel oefeningen gedaan ter vergroting 
van het discriminatieve vermogen van de IP. Hierdoor werden eigen keuzes makkelijker her
kenbaar. De agressie is door het uitvoeren van het afgesproken protocol beduidend vermin
derd. Het doel van de combinatiebehandeling is bereikt, en de impasse is doorbroken. 

6.5.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Tabel 12 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 5 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 5 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X X seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

X 
X 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X X nvos a 
nvos b X 

nvos a 
nvosb 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X X nvos a 
nvos b X 

nvos a 
nvosb 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvosb 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol-
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gens de SEAG. Volgens de TVZ en de SRZ is er sprake van achteruitgang. Dit betekent dat 
er wel sprake is van een positieve verandering ten aanzien van het kernprobleem waarbij de 
achteruitgang op de TVZ en de SRZ waarschijnlijk te maken heeft met een realistischer 
inschatting van het functioneren van de IP omdat de focus minder is gaan liggen op het pro
blematische gedrag. 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder en vader is volgens protocol vooruit
gang geboekt en volgens de instrumentmetingen is er bij moeder geen verschil en bij vader 
vooruitgang. Dit betekent dat de ouders de opvoeding van IP als minder belastend ervaren en 
beter aankunnen. 

Voor de groepsleiding geldt dat zij volgens de protocollen de opvoeding als minder belas
tend ervaren, en dat er bij de instrumentmetingen geen verschil is. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder en vader sprake van vooruitgang 
volgens protocol. Volgens de instrumentmetingen is er bij moeder een achteruitgang en bij 
vader geen verschil. De discrepantie tussen enerzijds de beleving van moeder dat zij beter met 
haar zoon om kan gaan en anderzijds de achteruitgang met betrekking tot de 'vaardigheid' is 
moeilijk verklaarbaar. Feitelijk is IP meer thuis en kan ze dingen met hem doen die ze bij aan
vang van de behandeling niet meer deed. Misschien speelt een rol dat zij op een diepere laag 
bang is voor ontsporingen, waarmee zij dan wellicht denkt niet te kunnen omgaan. 

Bij de groepsleiding is er volgens protocol sprake van vooruitgang en volgens de instru
mentmetingen geen verschil. 

Ten aanzien van de beïnvloedbare complicerende factoren is er sprake van vooruitgang. 

6.5.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.5.5 en de uit
komst van 6.5.6 

Uit 6.5.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. De uitkomst van 6.5.6 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de ouders en groepsleiding 
verminderd is, de competentie vergroot is, terwijl er ten aanzien van de beïnvloedbare com
plicerende factoren sprake is van vooruitgang. De vooruitgang wordt vooral gestaafd door 
de uitkomsten van de protocolvergelijkingen en niet door de uitkomsten van de instrument
vergelijkingen met uitzondering van de SEAG, de NVOS A van vader en van moeder. De 
gestelde doelen zijn voor het merendeel bereikt. Ten aanzien van het zelfstandig keuzen maken 
door de IP kan gesteld worden dat er een beginnende ontwikkeling in gang is gezet. 

De uitkomst van deze vergelijking is dat er in hoge mate sprake is van een positieve ont
wikkeling die vooral gestaafd wordt op basis van de protocollen. 

6.5.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.5.1), behandeling (6.5.3) en uit
komst (6.5.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse, te weten 
een geblokkeerde samenwerkingsrelatie tussen ouders en medewerkers van het instituut, 
met als gevolg een toename van agressief en dwangmatig gedrag bij de IP Vervolgens is er 
een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP, broer 
van de IP als groepsleiding deelnamen. Door het ernstige relatieconflict tussen de ouders en 
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de kliniek als onoplosbaar te definiëren en het als een te accepteren gegeven te benoemen, is 
de dominantie van het conflict verminderd. De structurering van het contact heeft de nodige 
relationele bewegingsruimte voor de IP opgeleverd. De interventies die erop gericht waren 
om de omgeving van de IP te leren beter onderscheid te maken tussen onrust en agressie, heb
ben geresulteerd in afname van agressie. Uiteindelijk na 18 maanden is er een uitkomst waar
in de impasse doorbroken is. De bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde overige 
doelen zijn in voldoende mate bereikt. De samenwerkingsrelatie is op een niveau gebracht 
waarbij er ten aanzien van de omgang rond de IP constructief samengewerkt kan worden. 
Deze uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, die onderdeel waren van het pro
bleem en de behandeling, bevestigd. 

6.6 Casus 6 

6.6.7 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 6 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 16 jaar is. IP is 
dan 22 jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het 
gezin bestaat uit vader, moeder en IP. IP gaat de weekenden en vakanties naar huis en ver
blijft voor de overige tijd in een groep van zeven kinderen in het instituut. IP heeft een ern
stige verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met een multiple con
genitale afwijking. Tevens wordt er gesproken van een psychomotore retardatie en zijn er lich
te epilepsieverschijnselen vastgesteld. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
"Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP veroorzaakt veel verwarring door de indruk te wekken te snappen wat de ander van hem 
vraagt, maar categorisch te weigeren op verzoeken of eisen in te gaan. De IP gaat in alles 
zijn eigen gang. Hij loopt van de ander weg als hem iets gevraagd wordt te doen. Er is geen 
vat op hem te krijgen. In het instituut is IP actief en wakker aanwezig. Thuis daarentegen 
slaapt IP extreem lang en maakt een uitgeputte indruk. Hij vertoont obsessief gedrag in de 
vorm van dwangmatig spullen verzamelen, in vuilnisbakken zitten, waszakken leeghalen, 
enzovoort. Hij is hierin nauwelijks corrigeerbaar. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding is: 
- Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Opmerkelijk is dat er een grote diversiteit is van dagelijks voorkomend probleemgedrag. Zo 
scoort moeder op acht items, vader op 16 items en de groepsleiding op vijf, terwijl ze maar 
op één item gemeenschappelijk zijn. Dit bevestigt nog eens de verwarring die er rondom de 
IP aanwezig is. 

De gemiddelde decielscore is 8. Dit betekent dat er een hoge mate van extra aandachtvra-
gend gedrag is. 
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Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een licht moeilijk temperament. Op de schaal 'toe
nadering' scoort IP het hoogst, hetgeen wil zeggen dat de IP zich sterk richt op zijn omge
ving. Op de schaal 'stemming' scoort hij het laagst, hetgeen duidt op een doorgaans slechte 
of negatieve stemming. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 5. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder. Zij maakt zich grote zorgen over het tekort aan slaap dat IP volgens haar heeft en 
lijdt onder de ontkenning van deze zorg door de medewerkers van het instituut. Verder ervaart 
zij als belastend de eeuwige twist en ruzie tussen haar en haar man over de aanpak van de IP 

Vader: Hij voelt zich wanhopig over het gegeven dat hij geen contact met zijn zoon kan 
krijgen. Hij weet niet wat er in zijn zoon omgaat. 

Groepsleiding: Zij hebben last van de voortdurende twist en onenigheid met de ouders over 
de lichamelijke verzorging van de IP Ze worden onzeker omdat ze niet goed kunnen peilen 
wat er in de IP omgaat. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (kernrubrieken A categorieën) van moeder is over de hele 
linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen 
zijn op alle items tamelijk hoog. Er is een extreem hoge score op de items 'alleen' en 'kind 
belasting', hetgeen erop duidt dat moeder de opvoeding als zeer belastend ervaart en vindt 
dat zij er alleen voor staat. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op de mees
te items hoog. De score op het item 'plezier' is extreem laag, hetgeen betekent dat vader wel 
veel plezier aan de opvoeding van zijn zoon beleeft. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie in vergelijking tot het gemiddelde van moeders en vaders van kinderen die klinisch 
opgenomen zijn op alle items op hetzelfde niveau. Met uitzondering van het item 'kind belas
ting', daar scoren zij iets hoger. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan de 
groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en hoger dan het gemid
delde van de ouders van IP. 
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C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij voelt zich niet meer in staat om met haar echtgenoot op één lijn te komen ten 
aanzien van de benadering van en omgang met de IR Moeder weet niet meer hoe ze haar 
zorgen zo bespreekbaar kan maken dat de groepsleiding daar ontvankelijk voor is. Zij weet 
niet hoe ze invloed kan uitoefenen op het probleemgedrag van de IP. 

Vader: Hij voelt zich totaal onmachtig om de ouder-kindrelatie vorm en inhoud te geven. 
Hij weet niet hoe hij de IP naar hem moet laten luisteren. Hij weet geen activiteiten te beden
ken die hij met de IP kan doen. 

Groepsleiding: Zij zijn niet in staat tot een constructieve communicatie met de ouders. Er 
dreigt onverschilligheid en apathie. Zij zijn onmachtig om vaardigheden te ontwikkelen die 
leiden tot het beïnvloeden van het gedrag van de IP Er zijn geen ideeën meer om de stilstand 
in de ontwikkeling van de IP in beweging te krijgen. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als hoog en scoort op het item 
'aandeel partner' extreem hoog in vergelijking tot moeders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn. Dit duidt erop dat zij vindt dat haar partner het volledig laat afweten (C catego
rieën). 

Zij scoort hoger op de D categorieën dan de moeders van kinderen die klinisch opgeno
men zijn, waarbij opvallend is dat zij op 'tevredenheid' lager scoort. Zij heeft een hoge ver
wachting van zichzelf en de ander om haar competentie te vergroten, en is niet snel tevreden. 

Vader: Hij scoort op bijna alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kin
deren, behalve op de items 'vaardigheid' en 'aandeel partner'. Daar scoort vader iets lager en 
gelijk. Opvallend is een zeer hoge score op het item 'toeval/lot', hetgeen erop duidt dat vader 
vindt dat de toestand van zijn zoon het gevolg is van een in aanleg gegeven omstandigheid 
(C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items beduidend hoger dan de gemiddelde vaders van kinderen 
die klinisch opgenomen zijn. Er is dus sprake van een grote wens tot vergroting van zijn eigen 
competentie en de competentie van anderen (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen dichtbij de scores van vader en 
moeder van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij lager dan de ouders van de IP en ongeveer op het niveau 
van vaders en moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Er is een dominante aanwezigheid van de relatieproblematiek binnen het echtpaar. Er is een 
'attacking-detouring' mechanisme werkzaam, hetgeen betekent dat de ouders de strijd aan
gaan met de buitenwereld en met elkaar over het hoofd van de IP heen, die in de strijd wel 
als lijdend voorwerp gebruikt wordt. De ouders diskwalificeren elkaar in het bijzijn van ande
ren. 
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6.6.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Communicatie verbetering van de IP met de volwassenen om hem heen. De verwarring die 

steeds rondom IP ontstaat oplossen. 
- Structurering obsessief gedrag en afname van dwangmatig handelen. 
- Relatieverbetering tussen de groepsleiding en de ouders. 

6.6.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (96%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 19 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, zes vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden. Er hebben twee tus-
seninterventies plaatsgevonden (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 6). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het concreet laten uitvoeren van eenduidige en gelijke opdrachten door de ouders en de 

medewerkers van het instituut in de directe interactie met de IP De achtergrond hiervan is 
om de door de IP geactiveerde verwarring op te helderen door hem te lokken in concrete 
interacties. Tevens is het een manier om de volwassenen in het doen op de IP te richten, in 
plaats van op de onderlinge problemen. 

- Investeren van de therapeuten in extra aandacht en ondersteuning van moeder (middels 
individuele gesprekken, tusseninterventies) omdat het vergroten van het gevoel van com
petentie van moeder ruimte creëert voor de competentietoename van vader en de groeps
leiding. 

- Het elimineren van de echtpaarproblematiek uit de op de IP gerichte vraagstukken en ont
wikkelingen. 

- Een kader scheppen waarin het dwangmatig gedrag gekoppeld wordt aan de lichamelijke 
vitaliteit. Er is een samenhang tussen toename van obsessief dwangmatig gedrag en een tekort 
aan slaap. Dit is uitgewerkt in een omgangsafspraak, waarbij de IP met dwangmatigheid aan
geeft dat hij rust nodig heeft en moe is; de afspraak is dat hij op dat moment naar bed gaat. 
Dit heeft een neutraliserende werking gehad, en een afname van obsessief gedrag. 

6.6.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 19 maanden. In totaal 
hebben er negen sessies plaatsgevonden en twee tusseninterventies. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
IP gaat zijn eigen gang. Hij is van tijd tot tijd moeilijk beïnvloedbaar, maar over het geheel 
genomen is er sprake van een wederkerigheid in de communicatie. Het gedrag op zichzelf is 
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weinig negatief. Het obsessieve gedrag met betrekking tot bepaalde dwangmatige handelin
gen is in een functionele vorm omgebouwd en is daardoor hanteerbaar geworden. De IP is toe 
aan een volgende stap in zijn ontwikkeling en wordt overgeplaatst naar een groep jongeren 
die meer zelfstandigheid en vrijheid aankunnen. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding is: 
- Praten zonder luisteren 
- Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Het totaal aantal door de moeder genoemde items is vijf, door vader acht en door de groeps
leiding zes. 

De gemiddelde decielscore is 7. Dit betekent dat er nog een ruime mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een licht moeilijk temperament. Het is een gelijk
matig profiel zonder duidelijke uitschieters. De score op de schaal 'stemming' is nu ook meer 
gemiddeld, hetgeen erop duidt dat de grondstemming van de IP redelijk goed is. 

De decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 6. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder vindt het rustiger rondom IP en kan van hem genieten. Het is een bevrij
ding dat er geen grote problemen meer zijn. Zij vindt de overplaatsing als volgende ontwik-
kelingsstap een goede zaak. 

Vader: Hij vindt het een opluchting dat de situatie rondom zijn zoon minder tot onderlin
ge conflicten leidt en minder vastzit. Hij voelt zich meer bij zijn zoon betrokken. 

Groepsleiding: Zij vinden het leuk om met de IP om te gaan. Zij hebben een goede start 
gemaakt met hem in de nieuwe groep. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is bijna over de hele linie in 
vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn onge
veer gelijk. Opmerkelijk is dat de score op het item 'kind belasting' onder het gemiddelde 
ligt. Hetgeen betekent dat zij de omgang met haar zoon niet meer als belastend ervaart. Op 
het item 'er alleen voor staan' scoort moeder hoog. Hetgeen erop duidt dat ze vindt dat de 
opvoeding nog in hoge mate op haar schouders rust. 
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De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren, en de score is hoger 
dan van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver
gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op bijna 
alle items iets hoger. Alleen op het item 'acceptatie' scoort hij lager, hetgeen erop duidt dat 
hij de situatie met zijn zoon beter kan accepteren. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren, en de score is hoger 
dan van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding ligt ongeveer 
op het niveau van de ouders van IP. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als gemiddeld problematisch ervaren, en scoort gelijk 
aan de moeders van klinisch opgenomen kinderen. De score is lager dan die van de ouders 
van IR 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij kan zich voegen in de verschillende afspraken die er rondom de IP gemaakt wor
den. Zij is in staat om de problemen die ze in relatie met haar man heeft los te koppelen van 
het samenspel rond de IP Zij heeft meer distantie van IP en komt daardoor meer toe aan haar 
eigen ontwikkeling. 

Vader: Hij trekt meer met de IP op en vindt het leuk om dingen met hem te ondernemen. 
Groepsleiding: Zij hebben een constructieve en creatieve manier gevonden om met de 

dwangmatige handelingen om te gaan. Er is een goed uitvoerbaar behandelplan waarin zij 
op een goede manier met de ouders afspraken kunnen maken. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar kind als hoog, waarbij opvallend is dat 
zij op het item 'aandeel partner' een extreem hoge score heeft, hetgeen aangeeft dat zij vindt 
dat zij er in hoge mate alleen voor staat. Verder is opvallend dat zij op het item 'toeval/lot' 
hoog scoort, hetgeen aangeeft dat zij is gaan beseffen dat de situatie van haar zoon een reeds 
bij de geboorte gegeven situatie is (C categorieën). 

Zij scoort hoger dan moeders van de klinisch opgenomen kinderen op de D categorieën. 
Vader: Hij scoort op bijna alle items hoger dan de vaders van de klinisch opgenomen kin

deren. Opvallend is dat hij op het item 'inspanning zelf en partner' nogal hoog scoort, het
geen erop duidt dat hij zich actief ingeschakeld voelt bij de ontwikkeling van zijn zoon (C 
categorieën). 

Hij scoort hoger dan de vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen wil zeg
gen dat er zowel ten aanzien van zichzelf als ten aanzien van anderen een hoge hulpver
wachting is, en er een grote wens is tot competentievergroting (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen op hetzelfde niveau als van 
ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Op de D categorieën ligt de score over de hele linie ongeveer op hetzelfde niveau als van 
ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, en dus iets lager dan de scores van de ouders 
van de IP 
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D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De echtpaarproblematiek is onderwerp van gesprek geworden binnen het echtpaar en is los
gekoppeld van het functioneren van de IP. De ouders kunnen deze scheiding van zaken over 
het algemeen op een goede wijze inhoud geven. 

6.6.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Door middel van concrete opdrachten is er frequent geoefend in het leren hanteren van afspra
ken. Dit heeft geresulteerd in een heldere communicatie tussen IP en de volwassenen om hem 
heen. Obsessief gedrag is gekanaliseerd en teruggebracht tot hanteerbare en aanvaardbare pro
porties. Het doel van de combinatiebehandeling is bereikt, en de impasse is doorbroken. 

6.6.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Tabel 13 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 6 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 6 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 

protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X X 
X 

seag 
tvz 
srz X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a X nvos a nvos a 
X nvos b X nvos b nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 
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Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol
gens de SEAG en de TVZ. Volgens de SRZ is er geen verschil. Dit betekent over het geheel 
genomen dat er een vooruitgang is met betrekking tot het kernprobleem. 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder, vader en groepsleiding is er volgens 
protocol vooruitgang geboekt en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. Ten 
aanzien van de mate van competentie is er bij moeder sprake van grote vooruitgang, zowel 
volgens protocol als volgens de instrumentmetingen. Dit geeft aan dat moeder beter met de 
situatie rondom haar zoon kan omgaan. Bij vader is er sprake van vooruitgang volgens pro
tocol. Volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. Bij de groepsleiding is er vooruit
gang zowel volgens protocol als volgens de instrumentmetingen. 

Ten aanzien van de complicerende factoren is bij beide factoren sprake van vooruitgang. 

6.6.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.6.5 en de uit
komst van 6.6.6 

Uit 6.6.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. de uitkomst van 6.6.6 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting van de ouders en de groepslei
ding verminderd is, de competentie vergroot is en er met betrekking tot de complicerende fac
toren sprake is van een vooruitgang. Deze vooruitgang wordt vooral gestaafd door de uit
komsten van de protocolvergelijkingen, SEAG, de TVZ, de NVOS C en D van moeder en de 
NVOS D van de groepsleiding. De conclusie is dat de gestelde doelen in hoge mate zijn 
bereikt, maar dat een groot aantal instrumentmetingen geen verschil aangeven. 

6.6.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.6.1), behandeling (6.6.3) en uit
komst (6.6.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse op twee 
gebieden, te weten een algeheel verstoorde samenwerking tussen de ouders en de medewer
kers van het instituut en tussen de ouders onderling, én een algehele steeds weer optredende 
verwarring geëntameerd door een onbenaderbare IP, die zijn eigen gang gaat en zich nauwe
lijks laat corrigeren in zijn obsessief gedrag. Eigenlijk had niemand meer contact met iemand, 
dan wel had iedereen strijd met elkaar. Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de 
beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP en de groepsleiding deelnamen. 

Er zijn veel opdrachten gegeven met de onderliggende boodschap dat afspraken met de IP 
nagekomen moeten worden, zowel door de volwassenen als door de IP. Dit heeft de over-
protectie van vooral moeder, met de handicap als excuus, doen afnemen. De te perifere posi
tie van de vader is veranderd door contacttoename als gevolg van gerichte activiteiten tussen 
vader en IP Uitingen tussen de ouders op echtpaarniveau zijn buiten de sessies geplaatst. 
Het dwangmatig gedrag is geplaatst in de context van behoefte aan slaap en heeft daarmee 
een concrete vertaling gekregen. 

Uiteindelijk na 19 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is. Tevens 
zijn de bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde doelen alle bereikt. De echtpaar-
problematiek wordt los van de situatie van de IP op ouderniveau verder uitgewerkt. Rond de 
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IP is er een geheel nieuw en creatief samenspel ontstaan, waar iedereen wel bij vaart. Deze 
uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, die onderdeel waren van het probleem 
en de behandeling, bevestigd. 

6.7 Casus 7 

6.7.7 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 7 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 19 jaar is. IP is 
dan 12 jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het 
gezin bestaat uit vader, moeder, broer (driejaar ouder) en IP IP gaat de weekenden en vakan
ties naar huis en verblijft voor de overige tijd in een groep van zeven kinderen in het insti
tuut. IP heeft een ernstige verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met 
een kinderpsychose en a-typisch autisme. Er is tevens sprake van een auditieve agnosie. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
IP vertoont onberekenbaar gedrag. Hij is impulsief, met plotseling agressieve uitbarstingen. 
Hij vernielt kleding en voorwerpen, slaat groepsleiding en beschadigt zichzelf door bijten. 
Hij smeert soms met ontlasting. IP communiceert door middel van kleine gebaren en spreekt 
niet. IP staat op de nominatie om overgeplaatst te worden naar een instituut voor volwasse
nen, maar dit stagneert vanwege het feit dat IP te moeilijk gedrag vertoont en dus moeilijk 
plaatsbaar is. Sinds de afwijzing van dit instituut voor opname is er een toename van de 
gedragsproblemen. 

Volgens score SEAG 
Er is geen probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door 
zowel moeder, vader alsook groepsleiding. 

Opmerkelijk is dat vader en moeder als extra items op de SEAG toevoegen: 
- Zichzelf verwonden 
- Kleren scheuren 

Dit is feitelijk ook het geval, zowel in het instituut als thuis. De groepsleiding noemt dit niet. 
De gemiddelde decielscore is 4. Dit betekent dat er een beperkte mate van extra aan-

dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'intensi
teit' scoort IP extreem laag (profiel hoog), hetgeen betekent dat IP lauw reageert op dingen 
en weinig assertief is. Het gevaar is dus groot dat hij zijn teleurstellingen indirect en inade
quaat uit, bijvoorbeeld door zelfverwonding. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 3. 
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Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een matige zelfredzaam
heid. 

Er is geen grote discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 6 L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij lijdt eronder dat IP de indruk geeft dat hij ongelukkig is. Zij voelt zich machte
loos en heeft de moed laten zakken. Het grijpt haar aan dat haar zoon zich te gronde richt. 

Vader: Hij is net als moeder ten einde raad en raakt samen met zijn vrouw in een soort 
negatieve berusting. 

Groepsleiding: Zij worden in toenemende mate bang voor heftige agressieve uitbarstingen 
van de IR Zij worden onzeker en gelaten omdat zij het gevoel hebben dat de IP hen ontglipt. 
Er durven steeds minder mensen met IP te werken. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle items 
hoog. Er is een extreem hoge score op het item 'kind belasting', 'situatie anders' en 'aan
kunnen', hetgeen erop duidt dat zij de situatie als zeer belastend ervaart, onacceptabel vindt 
en er in het contact met de IP geen raad mee weet. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als extreem problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver

gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op de mees
te items hoog. Opmerkelijk is dat op het item 'kind belasting' een extreem hoge score is en 
op het item 'aankunnen' een hoge score, hetgeen erop duidt dat vader de situatie als zeer belas
tend ervaart en niet meer goed aankan. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als extreem problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) is over de gehele linie ongeveer 

gelijk aan de score van de ouders van IP. 
De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren en scoort hoger dan 

de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en lager dan het gemid
delde van de ouders van IP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij weet niet meer hoe zij de IP moet helpen. Zij vindt ook dat zij geen mogelijk
heden meer heeft om ervoor te zorgen dat IP in een vervolginstituut geplaatst kan worden. Zij 
heeft geen nieuwe ideeën meer en vindt zichzelf onmachtig om de situatie te veranderen. 

Vader: Idem aan moeder; bovendien kan vader bij agressie van zijn zoon deze geen vei
ligheid meer bieden omdat zijn zoon op die momenten fysiek sterker is. 

Groepsleiding: Zij zijn niet meer in staat om een passend programma voor IP in te rich
ten. Zij beschikken niet meer over de juiste benaderingswijze om zijn agressie en zelfbe-
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schadiging te beperken of te stoppen. Ze laten veel passeren uit onmacht. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar zoon als zeer hoog en scoort verder op 
alle items lager dan moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen aangeeft dat 
zij zich met de situatie geen raad meer weet (C categorieën). 

Zij scoort over bijna alle items hoger op de D categorieën dan de moeders van kinderen 
die klinisch opgenomen zijn. Er is een grote wil tot verandering en wens tot verhogen van de 
eigen competentie en die van anderen. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als zeer hoog en scoort verder op 
alle items lager dan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen aangeeft dat 
hij zich met de situatie geen raad meer weet (C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items bijna gelijk aan het gemiddelde van vaders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn, hetgeen aangeeft dat zijn verwachtingen tot verandering en ver
groten van de competentie niet zo hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van vaders en moeders van kin
deren die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij gelijk aan de moeder van de IP. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Het gegeven dat IP gezien zijn leeftijd en hetgeen hij nodig heeft in hoge mate toe is aan plaat
sing in een omgeving met volwassenen in een ander instituut. Vanwege de hoge moeilijk
heidsgraad in combinatie met zijn gedragsproblemen wordt hij bij herhaling afgewezen. Er 
is dus sprake van een niet passende setting zonder uitzicht op een alternatief. 

6.7.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Toekomstperspectief voor de IP waarop de IP kan vertrouwen en dat de volwassenen rond

om de IP kunnen waar maken. 
- Herstel van vertrouwen tussen de IP en de volwassenen om hem heen. 
- Zelfverantwoordelijkheid van de IP voor het eigen gedrag. 
- Afname van agressie ten opzichte van anderen en zichzelf. 
- Gevarieerd aanbod van activiteiten om het leven voor IP interessanter te maken. 

6.7.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (95,7%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 17 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, elf vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden (zie bijlage proto-
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Collen sessieverslagen casus 7). 
Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 

- Het duiden van de toename van het probleemgedrag (agressie, zelfverwondend gedrag en 
smeren met ontlasting) van de IP als uiting van gevoelens van boosheid en teleurstelling 
over het niet betrouwbaar zijn van de volwassenen om hem heen. Toezeggingen betreffen
de overplaatsing van de IP waar hij met tevredenheid op proef is geweest, werden niet waar
gemaakt. 

- Het doen van een dringend appèl aan de volwassenen rondom de IP om een inspannings
verplichting te leveren tot het aanbrengen van een toekomstperspectief voor de IP door 
middel van een geschikte plaatsing elders. Met daarbij het dringende appèl aan de IP, nu 
hij in zijn wens serieus genomen wordt, zijn boosheid en teleurstelling op een andere 
manier te leren uiten dan door het inzetten van probleemgedrag. 

- Bij voortduring vitaliseren van alle betrokkenen rondom de IP In het gehele systeem is een 
neiging tot berusting, saaiheid en a-vitaliteit, met het gevaar dat de IP via probleemgedrag 
eenieder wakker wil schudden. 

6.7.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 17 maanden. In totaal 
hebben er 14 sessies plaatsgevonden. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De grondstemming van IP is goed en vrolijk. De uitbarstingen van agressie zijn in frequen
tie zeer laag en niet heftig en bedreigend. Het zichzelf bijten evenals het kleding stukmaken 
komen nog sporadisch voor, in zwakke mate, en zijn goed corrigeerbaar. Het geeft ongenoe
gen aan waar een antwoord van de opvoeders met aandacht voor de IP nodig is. De over
plaatsing naar een ander instituut is rond en wordt binnen korte tijd gerealiseerd. IP ziet hier 
naar uit. Het smeren met ontlasting komt af en toe nog voor. 

Volgens score SEAG 
Er is geen probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door 
zowel moeder, vader alsook groepsleiding. 

Opmerkelijk is dat vader en moeder als extra item noemen 'smeren met ontlasting' en vader 
noemt nog 'kleren kapot maken'. De groepsleiding noemt deze items niet. 

De gemiddelde decielscore is 4. Dit betekent dat er een beperkte mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een zeer moeilijk temperament. Op de schaal 'inten
siteit' scoort IP gemiddeld, hetgeen betekent dat IP redelijk actief reageert op dingen en in 
redelijke mate assertief is. Op de schalen 'susbaarheid', 'stemming', 'aanpassing' en 'toena
dering' is een extreem lage score, hetgeen nog eens bevestigt dat er sprake is van een zeer 
moeilijk temperament dat, nu het beter gaat, duidelijker zichtbaar wordt. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 1. 
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Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een matige zelfredzaam
heid. 

Op de items 'taakgerichtheid ' en 'sociaal' scoort IP nu redelijk. Er is geen grote discre
pantie tussen de verschillende profielonderdelen. 

De totaalscore is 6 H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder ervaart de warme kant van haar zoon en is tevreden met de algehele voor
uitgang. Zij is hoopvol gestemd ten aanzien van de overplaatsing naar het nieuwe instituut. 

Vader: Hij is blij met de contactgroei met zijn zoon. Hij heeft vertrouwen in de omgang 
met IP als deze thuis is. Het is nog wel een broos evenwicht. 

Groepsleiding: Zij zijn blij met de positieve contactgroei met de IP. Zij beleven veel posi
tieve momenten met hem. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is op vier items in vergelij
king tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn lager, en op 
vier items hoger. De hoger score is vooral op de items 'aankunnen', 'problemen', 'situatie 
anders' en 'kind belasting', hetgeen aangeeft dat zij de situatie nog als zeer belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren. 
Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is in vergelijking tot het gemid

delde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op veel items gelijk. Opmerkelijk 
is dat de score op de items 'aankunnen', 'problemen' en 'kind belasting' tamelijk hoog is, het
geen erop duidt dat vader de situatie als belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding ligt ongeveer 

op het niveau van de ouders van IP. 
De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan moe

ders en vaders van klinisch opgenomen kinderen. De score is gelijk aan die van de ouders van 
IP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij vindt IP nog wel geheimzinnig en moeilijk, maar zij kan met hem omgaan. De 
situatie is voor haar beheersbaar. 

Vader: Hij komt zijn zoon in het contact goed tegen en heeft een manier gevonden om 
hier adequaat op te reageren. Hij kan zich duidelijk profileren in de communicatie en de wen
sen die hij heeft naar het instituut waar zijn zoon heen gaat. 

Groepsleiding: Zij hebben een adequate omgangsvorm met de IP ontwikkeld. Het lukt 
om de IP bij groepsactiviteiten te betrekken. Het vraagt voortdurende aandacht om de afspra
ken rond de IP nauwgezet na te komen. Er is een lichte neiging te verslappen omdat IP niet 
uitdrukkelijk aandacht vraagt. 
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Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van haar kind als zeer hoog en scoort verder op 
alle items lager dan moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen aangeeft dat 
zij de situatie als zeer moeilijk ervaart (C categorieën). 

Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën hoger dan moeders van de klinisch opge
nomen kinderen. Alleen op het item 'wil verandering' is een lagere score, hetgeen erop duidt 
dat zij waarschijnlijk tevreden is dat de situatie gaat veranderen door de overplaatsing. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als zeer hoog en scoort verder op 
alle items lager dan wel gelijk aan vaders van de klinisch opgenomen kinderen, hetgeen aan
geeft dat hij het opvoeden geen eenvoudige opgave vindt (C categorieën). 

Hij scoort ongeveer gelijk aan het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn, hetgeen aangeeft dat zijn verwachtingen tot verandering en vergroting van zijn 
competentie niet zo hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen op de meeste onderdelen het dichtst bij de score van de 
moeder van de IP, met uitzondering van het item 'inspanning', daar scoort de groepsleiding 
hoger dan de moeder van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën ligt de score over de hele linie ongeveer op hetzelfde niveau als de 
score van de moeder van de IP 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De overplaatsing van de IP naar een ander instituut is rond en wordt binnen afzienbare tijd 
gerealiseerd. 

6.7.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het realiseren van een concreet toekomstperspectief heeft de IP weer vertrouwen gegeven in 
de volwassenen om hem heen. De agressie is aanzienlijk verminderd. De sociale context van 
de IP is vergroot en er is meer variatie in activiteiten. 

Het doel van de combinatiebehandeling is bereikt, en de impasse is doorbroken. Met betrek
king tot de agressie naar zichzelf en de ander kan gesteld worden dat deze in voldoende mate 
afgenomen en corrigeerbaar zijn. 

6.7.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 
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Tabel 14 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 7 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 7 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X 

X 

seag 
tvz 
srz 

X seag 
tvz 
srz 

X 
seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d X 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol
gens de SRZ. Volgens de SEAG is er geen verschil en volgens de TVZ is er sprake van ach
teruitgang. Dit laatste duidt er waarschijnlijk op, dat de verbetering van het kernprobleem van 
de IP een meer realistische kijk op zijn temperament mogelijk maakt. Ten aanzien van de mate 
van belasting van moeder, vader en groepsleiding is er volgens protocol vooruitgang geboekt 
en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. Dit duidt op een vooruitgang, die ech
ter bij de instrumentmetingen nog niet zo duidelijk naar voren komt, hetgeen wil zeggen dat 
het verschil bij de metingen niet significant genoeg is. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder sprake van vooruitgang vol
gens protocol en geen verschil volgens de instrumentmetingen. Bij vader is er sprake van voor
uitgang zowel volgens protocol als volgens de instrumentmetingen. Bij de groepsleiding is 
er vooruitgang volgens protocol en achteruitgang op de NVOS D. Opmerkelijk hieraan is dat 
ofschoon zij vinden dat zij beter met de IP uit de voeten kunnen, er een toegenomen behoef
te is om de eigen competentie te vergroten. Zij zijn dus nog niet tevreden over zichzelf. Dit 
stemt overeen met het gegeven dat zij in de afspraken rondom de IP voortdurend dreigen te 
verslappen en steeds extra aangesproken moeten worden op hun competentie om afgespro
ken maatregelen vol te houden. 

De complicerende factor is opgelost. 
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6.7.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.7.1 en de uit
komst van 6.7.6 

Uit 6.7.1 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling bereikt is. De uitkomst van 6.7.6 
is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de ouders en de groepslei
ding verminderd is, de competentie vergroot is en er bij de complicerende factoren sprake is 
van vooruitgang. De vooruitgang wordt gestaafd door de uitkomsten van de protocol verge
lijkingen en niet door de uitkomsten van de instrumentvergelijkingen met uitzondering van 
de SRZ en de NVOS D bij vader. 

Concluderend kan gesteld worden dat het bereiken van de gestelde doelen in deze casus 
in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkeling van de vier gekozen ijkpunten vol
gens de protocollen, terwijl de instrumentmetingen op de meeste items 'geen verschil' aan
geven. 

6.7.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.7.1), behandeling (6.7.3) en uit
komst (6.7.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. Er was 
een uitzichtloze situatie ontstaan met betrekking tot het toekomstperspectief voor de IR De 
IP had het vertrouwen verloren in de volwassenen om hem heen en reageerde hierop met 
toename van ernstige gedragsstoornissen. De ouders en de medewerkers van het instituut 
waren beland in een negatieve berusting en konden de IP weinig meer bieden. Vervolgens is 
er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP 
en de groepsleiding deel namen. De herdefinitie van de ernstige agressie van de IP als uiting 
van ongenoegen over de onbetrouwbaarheid van de toezeggingen ten aanzien van een toe-
komstperspektief, heeft de verantwoordelijkheid daar neergelegd waar hij thuishoort. Vanaf 
het moment dat de volwassenen zich verantwoordelijk stelden voor een toekomstperspectief 
en daarin betrouwbaar bleken, kon de IP aangesproken worden op zijn eigen gedrag. De para
doxale opdracht van symptoomvoorschrijving met wijziging heeft de IP meer greep gegeven 
op zijn eigen gedrag. Daarbij is er een voortdurend appèl op vitaliteit inductie in het systeem 
gedaan om de kans op terugval in probleemgedrag te voorkomen. 

Uiteindelijk na 17 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is en er voor 
de IP een nieuw perspectief is gecreëerd. Tevens zijn de andere bij aanvang van de combina
tiebehandeling gestelde doelen in voldoende mate bereikt. Deze uitkomst wordt door zowel 
ouders als groepsleiding, die onderdeel waren van het probleem en de behandeling, beves
tigd. 

6.8 Casus 8 

6.8.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 8 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 13 jaar is. IP is 
dan vijfjaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het 
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gezin bestaat uit vader, moeder, broer (twee jaar jonger) en IP. IP gaat de weekenden en vakan
ties gedeeltelijk naar huis en verblijft voor de overige tijd in een groep van acht kinderen in 
het instituut. IP heeft een lichte verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een jon
gen met een a-typische meervoudige ontwikkelingsstoornis met een algehele ontwikkelings
achterstand. Tevens is er sprake van impulsief gedrag en hyperactiviteit. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De gedragsproblemen van de IP nemen toe. Er is sprake van niet te stoppen agressief gedrag 
in de vorm van slopen, dingen stuk maken, schoppen, slaan, spugen en schelden. Hij toont 
geen enkel respect voor de begeleiders. Zit aan borsten en billen van de groepsleiding en 
bijt. Zowel in het instituut als thuis is de situatie onveilig en onhoudbaar geworden. IP is 
gefixeerd op waterleidingen en elektriciteitsvoorzieningen, met als gevolg dat er regelmatig 
ruimtes en afdelingen onder water staan en kortsluitingen voor komen. Hij kan geen moment 
alleen gelaten worden. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding: 
- Uitschelden 
- Pesterige opmerkingen maken 
- Niet ingaan op verzoek of opdracht 
- Zichzelf niet kunnen bezighouden 
- Provoceren/uitdagen 
- Praten zonder luisteren 

Opmerkelijk is dat vader en moeder eveneens invullen slaan, schoppen en vernielen van voor
werpen, hetgeen inderdaad feitelijk zowel op het instituut als thuis veelvuldig voorkomt, maar 
de groepsleiding noemt dit op de SEAG niet. Dit is niet zo makkelijk te verklaren. Het kan 
zijn dat er sprake is van een mechanisme bij de groepsleiding waardoor zij de meest ernsti
ge aanslagen op zichzelf ontkennen als overlevingsstrategie. 

De gemiddelde decielscore is 10. Dit betekent dat er een extreem hoge mate van extra 
aandachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'intensi
teit' scoort IP zeer hoog, hetgeen duidt op sterk en intens reageren. Op de schaal 'toenade
ring' scoort de IP eveneens hoog, evenals op 'prikkelgevoeligheid', hetgeen betekent dat er 
sprake is van overspannen en hyperactieve interacties met de ander. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam

heid. 
Er is geen discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 H. 

136 



B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder. Zij is bang voor het fysieke geweld van de IR Zij maakt zich zorgen over de situatie 
van de jongere broer als de EP thuis is, omdat deze ook bedreigd wordt. Ze kan het niet meer 
aan dat haar zoon haar slaat en aan haar haren trekt. Zij voelt zich heel verdrietig over het 
feit dat zij aan moet geven dat zij haar zoon niet meer thuis kan hebben op deze manier. 
Bovendien vindt zij het zonde dat er zoveel spullen vernield worden. 

Vader: Hij is tegen het overspannen zijn aan en heeft zich op zijn werk ziek gemeld. Hij 
lijdt erg onder het agressieve geweld van zijn zoon en is voortdurend angstig en op zijn hoede 
voor wat er nu weer gesloopt gaat worden thuis. 

Groepsleiding: Zij voelen zich onveilig en bedreigd door de IP. Met name de vrouwelijke 
groepsleiding voelt zich geschoffeerd en seksueel geïntimideerd doordat IP steeds aan hun 
borsten en billen zit. Deze angst is er mede oorzaak van dat er regelmatig een groepsleidster 
ziek en overspannen thuis moet blijven. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle items 
extreem hoog, hetgeen erop duidt dat zij de situatie als zeer belastend ervaart en er geen raad 
meer mee weet. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt even problematisch ervaren als door moeders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver
gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items tamelijk hoog. Op het item 'kind belasting' is een extreem hoge score. Dit duidt erop 
dat vader de situatie als zeer belastend ervaart en het niet meer aankan. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie lager dan de gemiddelde score van de ouders van IP en hoger dan de gemiddelde score 
van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en de score is hoger dan 
van de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en lager dan de 
score van de vader van IP en hoger dan de score van de moeder van IP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij weet op geen enkele manier antwoord te geven op het fysieke geweld van de IR 
Enerzijds kan zij het niet over haar hart verkrijgen het thuiskomen van de IP te stoppen, ander
zijds moet zij uit onmacht daar toch toe besluiten. Zij kan de situatie voor haar andere zoon 
niet veilig maken. Zij weet ook niet hoe ze IP thuis bezig moet houden. 

Vader: Hij is in een algehele onmachtsituatie beland. Hij kan geen gezag meer uitoefenen 
over zijn zoon. 

Groepsleiding: Zij kunnen het grensoverschrijdend gedrag van IP niet meer reguleren. Zij 
weten niet hoe zij grenzen moeten stellen aan het agressieve en destructieve gedrag van de 
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IP en gaan voortdurend over hun eigen grenzen heen. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij scoort op alle items bovengemiddeld en dus hoger dan moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn, hetgeen betekent dat zij zich met de situatie geen raad meer weet 
(C categorieën). 

Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën hoger dan de moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn, met uitzondering van het item 'wil tot hulp', daar scoort zij lager. 
Dit duidt erop dat zij toch hoge eisen aan zichzelf stelt. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als zeer hoog en scoort verder op 
bijna alle items hoger dan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen betekent 
dat hij zich competenter acht dan de vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn (C cate
gorieën). 

Hij scoort op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van vaders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn, en op het item 'tevredenheid' lager, hetgeen aangeeft dat zijn ver
wachtingen tot verandering en vergroten van de competentie zeer hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van vader van de IP (C catego
rieën). 

Op de D categorieën scoren zij ongeveer gelijk aan vader van de IP. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Er zijn geen complicerende factoren. 

6.8.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Herstel van veiligheid zowel voor ouders als groepsleiding 
- Gezonde grenzen in de opvoedingssituatie. 
- Reductie van grensoverschrijdend gedrag, zowel met betrekking tot de agressie als tot 

slopen. 
- Herstel van het ouderlijk gezag en het gezag van de groepsleiding. 

6.8.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (94,8%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 23 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, 14 vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden (zie bijlage proto
collen sessieverslagen casus 8). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het herintroduceren van realiteitsbesef bij ouders en groepsleiding over de basale normen 
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met betrekking tot wat wel of niet toelaatbaar is (agressie en slopen). 
- Herstellen van de veiligheid als basale voorwaarde om überhaupt te kunnen functioneren. 

De kinder- en jeugdpsychiater is ingeschakeld om psychiatrische medicatie voor te schrij
ven ter vermindering van de onrust bij de IR 

- Het tot eigen verantwoordelijkheid maken van de IP om weekenden thuis mogelijk te 
maken onder het motto: 'thuis zijn is leuk als je het ook mogelijk maakt dat het leuk kan 
zijn'. 

- Het herstellen en verstevigen van het gezag van de opvoeders door middel van het ont
werpen van eenvoudige en eenduidige afspraken met betrekking tot de bejegening en het 
benadrukken van het belang van consequent-zijn, omdat dit de IP veiligheid biedt. 

6.8.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 23 maanden. In totaal 
hebben er 17 sessies plaatsgevonden. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De agressie in de vorm van slaan, schoppen en bijten is vrijwel geheel verdwenen. Er is nog 
slechts een sporadisch voorkomende ontsporing. Het stuk maken van dingen komt in een lage 
frequentie nog voor. IP gaat de weekenden naar huis en kan thuis af en toe momenten alleen 
gelaten worden. De situatie is veilig. De IP plaagt de volwassenen veelvuldig, maar is hierin 
redelijk corrigeerbaar. Het schelden komt als uiting van ongenoegen veel voor. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding: 
- Uitschelden 

De gemiddelde decielscore is 7. Dit betekent dat er een tamelijk hoge mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'intensi
teit' scoort IP gemiddeld en op de schaal 'toenadering' scoort de IP laag, hetgeen betekent dat 
er een zekere mate van rust is ontstaan. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 H. 
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B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder vindt zichzelf rustiger geworden. Ze voelt zich niet meer bedreigd. Zij heeft 
het gevoel steviger in haar schoenen te staan. 

Vader: Doordat er thuis nu minder gesloopt en stukgemaakt wordt, ervaart vader dit als 
een grote verlichting. Hij vindt het gezellig met IP thuis en hoeft niet zo op zijn hoede te 
zijn. 

Groepsleiding: Zij voelen dat er meer gemeenschappelijkheid is in de benadering van de 
IP en dat geeft hen steun en houvast. Zij voelen zich niet meer bedreigd, en genieten van de 
goede periodes met de IP. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is in vergelijking tot het gemid
delde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle items iets hoger, het
geen erop duidt dat zij de situatie als belastend ervaart. Opmerkelijk is dat de score op het 
item 'plezier' lager is, hetgeen betekent dat zij plezier beleeft aan de omgang met haar zoon. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als even problematisch ervaren als van moeders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn.. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle items 
hoog. Op het item 'kind belasting' is een extreem hoge score. Dit duidt erop dat vader de situ
atie als belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie ongeveer gelijk aan de score van vader van de IP en hoger in vergelijking met ouders 
van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan moeders 
en vaders van klinisch opgenomen kinderen. De score is gelijk aan die van de vader van EP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij weet hoe zij de IP moet aanpakken, ofschoon zij het nog wel moeilijk vindt om 
consequent te zijn. Ze kan hem meer alleen laten en hem daar op aanspreken. 

Vader: Hij kan de IP thuis hanteren. Hij kan afspraken met hem maken zodat IP ook din
gen alleen kan doen zonder iets te vernielen. Ook hij vindt het nog moeilijk om consequent 
te zijn. 

Groepsleiding: Zij kunnen duidelijk grenzen stellen aan IP en kunnen het daarbij optre
dende verzet van de IP hanteren. Er is een gemeenschappelijke afsprakenstructuur met betrek
king tot de bejegening van de IP, die voor de betrokken groepsleiders uitvoerbaar is. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij scoort op alle items bovengemiddeld en dus hoger dan moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn, hetgeen betekent dat zij de situatie nog moeilijk vindt (C catego
rieën). 
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Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën lager dan moeders van de klinisch opge
nomen kinderen, hetgeen erop duidt dat de behoefte aan hulp minder groot is. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als hoog en scoort verder op bijna 
alle items hoger dan vaders van de klinisch opgenomen kinderen, hetgeen betekent dat hij 
zich redelijk competent vindt (C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van vaders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn en op het item 'tevredenheid' lager, hetgeen betekent dat zijn wil tot 
verandering en zijn wens tot vergroten van zijn competentie zeer hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van vader van de IP (C catego
rieën). 

Op de D categorieën scoren zij eveneens ongeveer gelijk aan de score van de vader van de 
IP. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Er waren geen complicerende factoren. 

6.8.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het ouderlijk gezag en het gezag van de opvoeders is in voldoende mate hersteld. Er is een 
toename van handelingsscenario's ten aanzien van het grensoverschrijdende gedrag. De agres
sie van de IP is sterk afgenomen, en het slopen is binnen aanvaardbare grenzen. De veiligheid 
in het contact met de IP is hersteld. Hiermee is het doel van de combinatiebehandeling in 
voldoende mate bereikt, en is de impasse doorbroken. 

6.8.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol
gens de SEAG. Volgens de SRZ en de TVZ is er geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van belasting van moeder is er zowel volgens het protocol als vol
gens de instrumentmetingen sprake van vooruitgang. Bij vader en de groepsleiding is er vol
gens protocol vooruitgang geboekt en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder sprake van vooruitgang vol
gens protocol en volgens de instrumentmetingen. Bij vader en groepsleiding is er sprake van 
vooruitgang volgens protocol en geen verschil volgens de instrumentmetingen. 

Complicerende factoren waren in deze casus niet aan de orde. 
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Tabel 15 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 8 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 8 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X X seag 
tvz 
srz 

X 
X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X X nvos a 
nvos b X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren 

6.8.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.8.5 en de uit
komst van 6.8.6 

Uit 6.8.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling in voldoende mate bereikt is. De 
uitkomst van 6.8.6 is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de ouders 
en de groepsleiding verminderd is en de competentie vergroot. De vooruitgang wordt vooral 
gestaafd door de uitkomsten van de protocolvergelijkingen, en niet door de uitkomsten van 
de instrumentvergelijkingen, met uitzondering van de SEAG en de NVOS A en D bij moe
der. Concluderend kan gesteld worden dat het in voldoende mate bereiken van de gestelde 
doelen in deze casus in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkeling van de vier geko
zen ijkpunten volgens de protocollen, terwijl de instrumentmetingen op de meeste items 'geen 
verschil' aangeven. 

6.8.8 Totaalconclusie 
komst (6.8.7) 

samenhang tussen probleem (6.8.1), behandeling (6.8.3) en uit-

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. Er was 
een situatie ontstaan die onveilig was voor alle betrokkenen rondom de IR Zowel ouders als 
groepsleiding liepen regelmatig lichamelijk letsel op en raakten overspannen. De IP zat gevan
gen in een negatieve spiraal waarin de ernst van de agressie toenam en de materiële schade 
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als gevolg van zijn sloopgedrag onacceptabel hoog werd. Er dreigde bij de IP gevaar voor 
algehele decompensatie. Iedereen was aan het einde van zijn latijn. Vervolgens is er een behan
deling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP als de groeps
leiding deelnamen. 

Er is een gezond normbesef geïntroduceerd waardoor eenduidigheid gecreëerd is ten aan
zien van wat wel of niet getolereerd kan worden, zowel thuis als in de kliniek. Het voor
schrijven van psychiatrische medicatie heeft de onrust bij de IP verminderd en zijn toegan
kelijkheid voor gedragscorrecties vergroot. Het tot verantwoordelijkheid van de IP maken dat 
thuisweekeinden door hemzelf mogelijk gemaakt moeten worden door goed gedrag, heeft 
geleid tot verdwijnen van de agressie thuis, waardoor er weer thuisweekeinden mogelijk 
waren. De ouders en de groepsleiding hebben de opdrachten met betrekking tot consequent 
handelen goed uitgevoerd, hetgeen een duidelijke structuur voor de IP bewerkstelligde. 

Uiteindelijk, na 23 maanden, is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is. Het 
gevaar voor decompensatie bij IP is niet meer acuut aanwezig en de veiligheid van ieder is 
hersteld. Het grensoverschrijdend gedrag is teruggebracht tot hanteerbare proporties. Dit bete
kent dat de bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde doelen in voldoende mate 
bereikt zijn. Deze uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, die onderdeel waren 
van het probleem en de behandeling, bevestigd. 

6.9 Casus 9 

6.9.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 9 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling 16 jaar is. IP is 
dan 12 jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het gezin 
bestaat uit vader, stiefmoeder, halfzus (14 jaar jonger) en IP. IP gaat de weekenden en vakan
ties naar huis en verblijft voor de overige tijd in een groep van zes kinderen in het instituut. IP 
heeft een ernstige verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een jongen met een per-
vasieve ontwikkelingsstoornis, waarbij sprake is van persevereren, een gestoorde realiteitszin, 
autistiform gedrag, inadequate emotionele reacties en een gestoorde spraakontwikkeling. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De IP vertoont veel verzet in de dagelijkse communicatie en maakt grillige keuzen in het iets 
wel of niet willen, en naar wie hij wel of niet wil luisteren. Als hij verzet pleegt, dan is dit 
agressief in de vorm van plotselinge, gerichte uithalen. Dit gedrag is dan niet te doorbreken. 
Zijn stiefmoeder wijst hij op agressieve wijze af. In contrast daarmee staat zijn slaafs en obses
sief gedrag, waarin hij dwangmatig dingen recht zet en ordent. Deze probleemsituatie zit al 
bijna een jaar muurvast en dreigt een status quo te worden. 

Volgens score S E AG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader alsook groepsleiding: 
- Obsessief/dwangmatig handelen 
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Opmerkelijk is wel dat stiefmoeder nog scoort op 16 items en vader nog op zes items. Dit 
geeft aan dat ieder op een verschillende manier het gedrag van IP registreert. 

De gemiddelde decielscore is 6. Dit betekent dat er een bovengemiddelde mate van extra 
aandachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een tamelijk moeilijk temperament. Op de schaal 
'toenadering' en 'prikkelgevoeligheid' scoort IP extreem laag, hetgeen duidt op teruggetrok
ken en zelfbetrokken gedrag. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een matige zelfredzaamheid. 

De score op het item 'sociaal' is de laagste score in het profiel, hetgeen aangeeft dat zijn 
sociale gedrag zeer zwak is. 

De totaalscore is 6 H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - stiefmoeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Stiefmoeder. Zij is bang voor het fysieke geweld van de IP. Zij voelt zich onveilig omdat ze 
bang is dat de IP haar tweejarige dochtertje wat zal aandoen. Ze baalt ervan dat de IP op 
geen enkele manier naar haar luistert, en alleen wat doet als haar man wat zegt. 

Vader: Hij vindt het vervelend dat de IP zich zo afzet tegen zijn vrouw. Verder vindt hij 
het vervelend dat hij niet verder komt in het contact met zijn zoon. 

Groepsleiding: Zij hebben veel moeite met zijn onverzettelijkheid, en zijn bang voor zijn 
plotselinge agressieve uithalen. 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Stiefmoeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van stiefmoeder is over de hele linie 
in vergelijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op 
alle items extreem hoog, hetgeen erop duidt dat zij de situatie als zeer belastend ervaart en er 
geen raad meer mee weet. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als buitengewoon problematisch ervaren en is het 
dubbele van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de gehele linie in ver
gelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle 
items tamelijk hoog. Op het item 'kind belasting' is een extreem hoge score. Dit duidt erop 
dat vader de situatie als zeer belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren. 
Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe

le linie lager dan de gemiddelde score van de ouders van IP en iets hoger dan de gemiddelde 
score van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als problematisch ervaren en scoort hoger dan de 
groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en lager dan de score 
van de vader en stiefmoeder van IP 
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C De mate van competentie van de opvoeders - stiefmoeder, vader en groepsleiding -
bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Stiefmoeder: Zij kan de IP niet meer hanteren. Zij kan hem niet meer thuis hebben op deze 
manier. Zij heeft geen overwicht op hem en kan dus ook niet met hem alleen zijn. Bovendien 
kan zij de veiligheid voor haar dochtertje niet garanderen. 

Vader: Hij heeft geen ideeën meer hoe hij zijn zoon kan laten luisteren naar zijn vrouw. 
Hij kan de te symbiotische relatie, zo ervaart hij dit, niet veranderen. 

Groepsleiding: Zij kunnen het onverzettelijke in het gedrag van de IP niet goed hanteren. 
Ze weten niet hoe ze IP kunnen bereiken en beïnvloeden. Bovendien hebben ze geen adequate 
bejegening dan wel consequentie bij agressief gedrag van de IP. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Stiefmoeder: Zij scoort op alle items hoog en dus hoger dan moeders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn, hetgeen betekent dat zij zich met de situatie geen raad meer weet (C 
categorieën). 

Zij scoort hoger op de D categorieën dan de moeders van kinderen die klinisch opgeno
men zijn over bijna alle items. Met uitzondering op het item 'tevredenheid', daar scoort zij 
aanzienlijk lager. Dit duidt erop dat zij zeer ontevreden is over de situatie. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als hoog en scoort verder op bijna 
alle items hoger dan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen betekent dat 
hij zich competenter acht dan de vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Op het 
item 'toeval/lot' scoort hij lager, hetgeen erop duidt dat er bij vader een groot besefis dat het 
gaat om een bij de geboorte gegeven stoornis (C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van vaders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn, en op het item 'tevredenheid' lager, hetgeen aangeeft dat zijn ver
wachtingen tot verandering en vergroten van de competentie zeer hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van vader van de IP (C catego
rieën). 

Op de D categorieën scoren zij gelijk aan vader van de IP 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De afwezigheid van de biologische moeder die in een overzees gebied woont. Zij heeft in de 
beginperiode van het leven van de IP een zeer centrale en belangrijke rol gespeeld. De laat
ste 5 jaren is er geen contact meer geweest. 

6.9.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Veiligheid voor groepsleiding en stiefmoeder. 
- Meer zelfstandigheid van IP 
- Afname agressie. 
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Sociaal gedrag. De IP leren datje in het leven ook dingen moet doen op voorwaarden van 
anderen. 
De symbiosereductie tussen vader en IR 
Contactherstel van IP met de biologische moeder. 

6.9.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (87,6%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 12 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, acht vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden. Er heeft één tus-
seninterventie plaatsgevonden in de vorm van video- en faxcontact met de biologische moe
der (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 9). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het interpreteren van het negatieve en afwerende gedrag van de IP als uiting van een bas

aal gevoel van ongenoegen over het gemis van het contact met zijn biologische moeder. 
Het plaatsen van dit gevoel van gemis van het contact met zijn eigen moeder in de context 
van een leeftijdsadequate ontwikkeling. 

- Ordenen en structureren van de relaties rondom IP zodat hij met elkeen een eigen ver
schillend contact kan opbouwen. 

- Het aanspreken van de IP op zijn vermogens tot zelfstandigheid. 
- Definiëren van de agressie als onnodige en ongepaste uiting van boosheid en het stimule

ren van andere uitingsvormen. 
- De grillige, oninvoelbare gedragsuitingen van de IP als ingang tot communicatie nemen 

in plaats van afwijzen als absurditeit. 

6.9.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 12 maanden. In totaal 
hebben er elf sessies plaatsgevonden en één tusseninterventie in de vorm van video- en fax
contact met de biologische moeder. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Onverwachte plotselinge uithalen komen niet voor. De grondstemming van IP is positief en 
plezierig. Er is kleur en afwisseling in zijn belevingswereld. IP heeft een eigen relatie ont
wikkeld met thuis (vader, stiefmoeder en dochter), met het instituut (groepsleiding en ande
ren) en met zijn biologische moeder. De communicatie met de IP verloopt redelijk. Het ver
zet is afgenomen. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel vader 
als groepsleiding (stiefmoeder heeft aan het einde geen vragenlijsten ingevuld): 

Geen 
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De gemiddelde decielscore is 4. Dit betekent dat er een beperkte mate van extra aandacht-
vragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 

Het profiel van het temperament duidt op een redelijk gemiddeld temperament. Op de schaal 
'intensiteit' scoort IP zeer laag, hetgeen betekent dat de IP niet zo op de voorgrond treedt en 
snel over het hoofd gezien kan worden. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 7. 

Volgens SRZ 

Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

De score op het item 'sociaal' is de laagste score in het profiel, hetgeen aangeeft dat zijn 
sociale gedrag zeer zwak is. 

De totaalscore is 7 L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - stiefmoeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Stiefmoeder: Doordat IP zich thuis beter gedraagt, voelt moeder zich niet meer onveilig en is 
zij niet meer bang voor de IP. Zij vindt het niet leuk dat de IP zo weinig met haar wil. 

Vader: Hij vindt het fijn dat de IP weer thuis in het gezin kan zijn. Hij is blij voor de IP 
met het herstel van het contact met de biologische moeder. Als IP thuis is, is het vooral aan 
hem om dingen met de IP te ondernemen. 

Groepsleiding: Er is geen gevoel van onveiligheid. Zij hebben vooral ook veel plezier met 
de IP Zij genieten van de toegenomen zelfstandigheid van de IP. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Stiefmoeder: (stiefmoeder heeft aan het einde geen vragenlijsten ingevuld) 

Vader : De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op alle items 
tamelijk hoog. Dit duidt erop dat vader de situatie als tamelijk belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als even problematisch ervaren als vaders van kin
deren die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie in vergelijking tot de score van vader soms gelijk, soms hoger en soms lager, maar 
over de gehele linie hoog, hetgeen aangeeft dat ze de begeleiding van de IP een pittige opga
ve vinden. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als gemiddeld ervaren. De score is gelijk aan die van 
de vader van IP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - stiefmoeder, vader en groepsleiding -
bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Stiefmoeder: Er is een broos evenwicht ontstaan in het contact tussen haar en de IP, hetgeen 
betekent dat zij de relatie kan hanteren. Zij kan accepteren dat de IP haar als stiefmoeder min-
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der in zijn leven wil betrekken. 
Vader: Hij kan meer distantie nemen van zijn zoon en vindt dat zij ten opzichte van elkaar 

zelfstandiger zijn geworden. Hij kan meer structuur aanbrengen in het contact met zijn zoon. 
Groepsleiding: Zij kunnen op een goede manier opdrachten geven aan de IP, die ook uit

gevoerd worden. Zij hebben een humorvolle, speelse en luchtige omgang met de IP en stui
ten niet op grote problemen. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Stiefmoeder: (stiefmoeder heeft aan het einde geen vragenlijsten ingevuld) 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als hoog en scoort verder op alle 
items hoger dan vaders van klinisch opgenomen kinderen, hetgeen betekent dat hij zich com
petenter vindt (C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van vaders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn en op het item 'tevredenheid' lager, hetgeen betekent dat zijn wil tot 
verandering en zijn wens tot vergroten van zijn competentie zeer hoog zijn (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen lager dan de scores van vader van de IP (C categorieën). 
Op de D categorieën scoren zij ongeveer gelijk aan de score van de vader van de IP. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Er is contactherstel tussen de biologische moeder en IP middels video en fax. Beiden erva
ren dit als een positieve ontwikkeling. Moeder heeft aangekondigd dat zij haar zoon binnen
kort wil komen bezoeken in Nederland. 

6.9.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Stiefmoeder heeft zich een eigen relatie tot de IP verworven. Vader heeft zijn ouderlijk gezag 
meer gedeeld met stiefmoeder. De agressie is gestopt. Het contact met de biologische moe
der is hersteld. Het doel van de combinatiebehandeling is bereikt, en de impasse is doorbro
ken. 

6.9.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehande
ling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 
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Tabel 16 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 9 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 9 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X X 
X 
X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting stiefmoeder X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie stiefmoeder X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X 
X 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP zowel volgens de protocollen als 
volgens de SEAG, de TVZ en de SRZ. Dit betekent dat er een duidelijke vooruitgang is met 
betrekking tot het kernprobleem. 

Ten aanzien van de mate van belasting van stiefmoeder is er volgens het protocol vooruit
gang en is er volgens de instrumentmetingen geen vergelijking mogelijk vanwege het ont
breken van gegevens bij het einde van de behandeling. Bij vader en de groepsleiding is er vol
gens protocol vooruitgang geboekt en volgens de instrumentmetingen is er geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij stiefmoeder sprake van vooruitgang vol
gens protocol en is er volgens de instrumentmetingen geen vergelijking mogelijk vanwege 
het ontbreken van gegevens bij het einde van de behandeling. Bij vader is er sprake van voor
uitgang volgens protocol en geen verschil volgens de instrumentmetingen. Bij de groepslei
ding is er sprake van vooruitgang zowel volgens protocol als volgens de instrumentmetin
gen. 

Complicerende factoren: het contact tussen IP en de biologische moeder is hersteld. 

6.9.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.9.5 en de uit
komst van 6.9.6 

Uit 6.9.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling volledig bereikt is. De uitkomst 
van 6.9.6 is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, zowel op basis van de protocol-
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vergelijkingen als op basis van de instrumentvergelijkingen. Voorts is er sprake van vermin
dering van de belasting, vergroting van de competentie bij ouders en groepsleiding en ten aan
zien van de complicerende factoren is er ook sprake van vooruitgang. Deze conclusie wordt 
gestaafd door de uitkomsten van de protocolvergelijkingen en niet door de vergelijking van 
de instrumentmetingen, met uitzondering van de NVOS D bij de groepsleiding. 

Concluderend kan gesteld worden dat het bereiken van de gestelde doelen in deze casus 
in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkeling van de vier gekozen ijkpunten vol
gens de protocollen en voor wat betreft het kernprobleem ook volgens de -instrumentmetin
gen, terwijl voor het overige de instrumentmetingen op de meeste items 'geen verschil' aan
geven. 

6.9.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.9.1), behandeling (6.9.3) en uit
komst (6.9.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. Er was 
een situatie ontstaan die onveilig was voor de stiefmoeder en de groepsleiding. Er was spra
ke van voortdurend verzet bij de IP tegen alles en iedereen, met forse impulsieve agressieve 
uitbarstingen. Er was een te eenzijdige afhankelijkheid tussen vader en de IP en de afwezig
heid van contact met de biologische moeder had een negatieve werking op de grondstemming 
van de IP. Deze negatieve onveilige situatie was reeds ongeveer een jaar aanwezig en nau
welijks te beïnvloeden. Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven 
werkwijze, waaraan zowel vader, stiefmoeder, de biologische moeder, IP en de groepslei
ding deelnamen. 

Het duiden van het negatieve en afwerende gedrag van de IP als ongenoegen over het gemis 
van contact met zijn biologische moeder heeft geleid tot een gevoel van herkenning bij de IP. 
Het contact met de biologische moeder is hersteld, hetgeen een positieve invloed heeft gehad 
op de grondstemming van de IP. De paradoxale symptoombenadering door de therapeuten 
heeft het bizarre gedrag van de IP geneutraliseerd. Het agressieve gedrag van de IP is verd
wenen doordat zowel vader en stiefmoeder als de groepsleiding gelijke eisen zijn gaan stel
len. Hierdoor ontstond een duidelijke en ook veilige structuur voor de IP. Daarmee werd de 
situatie voor ieder weer veilig en is de zelfstandigheid van de IP toegenomen. 

Uiteindelijk na 12 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is. Dit bete
kent dat de bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde doelen in ruime mate bereikt 
zijn. Deze uitkomst wordt door vader, stiefmoeder, biologische moeder en de groepsleiding, 
die onderdeel waren van het probleem en de behandeling, bevestigd. 

6.10 Casus 10 

6.10.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 10 is de IP een jongeman die bij aanvang van de combinatiebehandeling 23 jaar is. 
IP is dan twee jaar opgenomen in een instituut voor mensen met een verstandelijke handi
cap. Het gezin bestaat uit vader, moeder, broer (twee jaar ouder) en IP. IP gaat heel af en toe 
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een aantal dagen naar huis en verblijft voor de overige tijd in een groep van acht volwasse
nen in het instituut. IP heeft een ernstige verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als 
een jongeman met een geretardeerde ontwikkeling en primair infantiel autisme. IP spreekt 
nauwelijks. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De IP vertoont een wisselend beeld van periodes met apathie en periodes met extreme agres
sie in de vorm van slaan en obsessief verzet. IP heeft extreme dwangen zoals aan haren voe
len van mensen of constant herhalen "huis toe, huis toe". Als dit gedrag begrensd wordt, vol
gen er excessieve woede-uitbarstingen. Hij slaat dan en maakt veel dingen stuk. Thuis klaagt 
de IP over lichamelijke pijnen. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding: 
- Geen 

Opmerkelijk is dat vader en moeder eveneens invullen 'aandacht vragen door vermeende licha
melijke klachten/simuleren'. Het feit dat de groepsleiding dit niet noemt komt omdat de IP 
dit gedrag in het instituut niet vertoont. 

De gemiddelde decielscore is 4. Dit betekent dat er een beperkte mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een zeer moeilijk temperament. Op de schaal 'stem
ming' en 'aanpassing' scoort IP extreem laag, en op de schaal 'doorzettingsvermogen' scoort 
IP extreem hoog. Dit duidt op een ontevreden grondstemming, het slecht aankunnen van 
veranderingen en zich vastbijten in bepaalde storende gedragingen. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is weinig discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. Op het item 'sociaal' 
scoort de IP het laagste in het profiel. 

De totaalscore is 7 L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij is radeloos over de toestand van haar zoon en tevens kwaad op het instituut. Zij 
is zeer ontstemd dat haar zoon zonder toestemming van de ouders psychiatrische medicatie 
heeft gekregen. Zij voelt zich door het instituut niet serieus genomen, het vertrouwen is weg. 
Zij lijdt onder de aanblik van haar zoon als een lichamelijk en geestelijk wrak. Zij is diep 
verdrietig. 

151 



Vader: Idem als moeder. 
Groepsleiding: De medewerkers in het instituut zijn wanhopig. Zij zijn onzeker geworden 

vanwege de conflictsituatie met de ouders. Sommige medewerkers zijn bang voor de agres
sieve uitbarstingen van de IR 

Volgens de NVOS, categorieën A en B 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op de mees
te items tamelijk hoog. Op de items 'alleen', 'plezier' en 'goede omgang' scoort moeder lager 
dan de groep moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen erop duidt dat zij 
voor zichzelf wel een weg ziet in de omgang met IP. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als minder problematisch ervaren dan door moe
ders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is op bijna alle items hoog in 
vergelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Dit 
duidt erop dat vader de situatie als belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als minder problematisch ervaren dan door vaders 
van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie boven het gemiddelde van de vader van IP en hoger dan de gemiddelde score van 
ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als zeer problematisch ervaren en scoort hoger dan 
de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn en hoger dan de ouders 
van IP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij voelt zich op geen enkele manier meer competent om de communicatie met het 
instituut een constructieve invulling te geven. Zij weet niet hoe zij het vertrouwen in de mede
werkers van het instituut moet herwinnen. Zij heeft wel het gevoel met de IP tot een redelij
ke contactname te kunnen komen. 

Vader: Idem als moeder. 
Groepsleiding: Zij zijn niet in staat om het conflict met de ouders een andere wending te 

geven en voelen zich hierover machteloos. Zij weten niet hoe zij de toenemende agressie en 
dwanghandelingen van de IP kunnen beteugelen en moeten uit nood grijpen naar sederende 
medicatie. Zij zijn niet in staat het passieve verzet om te buigen in het meedoen met de ande
re bewoners van de groep. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij scoort op het merendeel van de items bovengemiddeld, met uitzondering van de 
items 'vaardigheid' en 'aandeel partner', daar scoort zij lager dan moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn. Dit betekent dat zij het zeer moeilijk vindt met de IP, maar ook dat 
zij zich er redelijk mee redt (C categorieën). 

Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën lager dan de moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn op bijna alle items. Met uitzondering van het item 'externe hulp-
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verwachting', daar scoort zij hoger. Dit duidt erop dat zij vooral vindt dat de anderen moeten 
veranderen. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als hoog en scoort verder op bijna 
alle items ongeveer gelijk aan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Op het item 
'toeval/lot' scoort hij hoger. Dit betekent dat hij zich even competent acht dan de vaders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn bij een hoge moeilijkheidsgraad en een situatie van de 
IP die al bij de geboorte een gegeven was (C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items gelijk aan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn 
(D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van het gemiddelde van de ouders 
van de IP (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van de ouders 
van de IP, met uitzondering van het item 'tevredenheid', daar scoren zij lager. Dit betekent 
dat de groepsleiding minder tevreden is over hun inzet ten aanzien van de IP 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De weigering van de behandelend arts van het instituut om zich te voegen in de regie van de 
combinatiebehandeling. 

6.10.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Herstel van het vertrouwen en verbetering van de communicatie tussen ouders en de mede

werkers van het instituut. 
- Reductie van de agressieve uitbarstingen van de IP 
- Ontvankelijkheid voor toenadering van de IP. 
- Positieve grondstemming van de IP opdat hij makkelijker de overgangen van thuis naar het 

instituut kan maken en visa versa. 

6.10.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (93,8%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 16 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, acht vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden. Er waren twee tus-
seninterventies (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 10). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het herdefiniëren van de depressie en agressie van IP als 'leaving home' problematiek. 

De IP heeft een diep verzet tegen het niet bij de ouders mogen wonen en gedwongen in 
een instituut moeten zijn, maar kan dit niet op een adequate manier uiten. 

- Het introduceren van de realiteit dat het de opgave van de ouders en de medewerkers van 
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het instituut is om van elkaar te gaan houden, omdat de IP alleen binnen die veiligheid 
losmaking kan oefenen. 
Het vergroten van de zelfstandigheid van de IR 
Het opheffen van de geïsoleerde positie van de arts door deze onderdeel te maken van het 
overleg om de gelederen rondom de IP tot één geheel te maken. 
Het bewerkstelligen van vermindering van medicatie om de belevingsintensiteit en varia
tie van de IP weer ruimte te geven. 

6.10.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 16 maanden. In totaal 
hebben er elf sessies plaatsgevonden. Er hebben twee tusseninterventies plaatsgevonden. 
Éénmaal in de vorm van een briefwisseling tussen de therapeuten en de groepsleiding ter veri
fiëring en aanvulling van de gemaakte afspraken, en éénmaal in de vorm van overleg tussen 
de therapeuten en de behandelend arts over de regie in de combinatiebehandeling en de plaats 
van het toepassen van middelen en maatregelen daarin. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De IP heeft een positieve grondstemming en toont soms op een reële manier zijn gevoelens 
zoals plezier en verdriet. De IP voegt zich gemakkelijker in de omgang met de mensen om 
hem heen. Hij is in staat zelfstandig korte activiteiten te verrichten. Het passieve verzet is 
nagenoeg verdwenen. De medicatie is in de laatste fase van afbouw. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding: 
- Stereotiep klank- of taalgebruik 
- Zichzelf niet kunnen bezighouden 

De gemiddelde decielscore is 5. Dit betekent dat er een gemiddelde mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Op de schaal 'stemming' 
scoort IP gemiddeld en op de schaal 'aanpassing' scoort de IP extreem laag en op de schaal 
'prikkelgevoeligheid' hoog, hetgeen betekent dat zijn stemming redelijk evenwichtig is, dat 
IP zich moeilijk kan aanpassen en erg gevoelig is voor prikkels van buitenaf. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 4. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is geen discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. 
De totaalscore is 7 H. 
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B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Moeder is blij met de algehele verbetering van de toestand van de IR Zij geniet van 
de weekenden als IP thuis is. Zij is tevreden over de communicatie tussen haar en het insti
tuut. 

Vader: Idem als moeder. 
Groepsleiding: Zij zijn blij met de stemmingsverbetering en met het feit dat IP beter toe

gankelijk is. Zij voelen zich rustig in het contact met de ouders. Er is geen angst voor agres
sie omdat er geen grote uitbarstingen meer voorkomen. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is in vergelijking tot het gemid
delde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op de meeste items tamelijk 
hoog. Op de items 'alleen', 'plezier' en 'goede omgang' scoort moeder lager, hetgeen erop 
duidt dat zij zelf goed met de IP uit de voeten kan. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als even problematisch ervaren als door moeders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is op bijna alle items hoog in 
vergelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Dit 
duidt erop dat vader de situatie als belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt even problematisch ervaren als door vaders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie lager dan de gemiddelde score van de ouders van de IP 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt even problematisch ervaren als door de ouders van 
deDP. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij kan op een goede manier de communicatie met het instituut inhoud geven. Zij 
kan het contact met de IP op een goede manier verzorgen. 

Vader: Idem als moeder. 
Groepsleiding: Zij kunnen het contact met de ouders op een constructieve manier inhoud 

geven. Er is een adequate vorm van bejegening ontwikkeld ten aanzien van de dwangmatig-
heden van de IP Zij zijn in staat om, samen met de IP, het dagprogramma van de EP geva
rieerd in te vullen. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Moeder: Zij scoort op het merendeel van de items bovengemiddeld en dus hoger dan moe
ders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, met uitzondering van de items 'vaardigheid' 
en 'toeval/lot', daar scoort zij lager dan moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 
Dit betekent dat zij het moeilijk vindt met de IP, maar ook dat zij zich er goed mee kan red
den (C categorieën). 

Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën lager dan moeders van klinisch opge-
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nomen kinderen, met uitzondering van het item 'externe hulpverwachting', daar scoort zij iets 
hoger. Dit duidt erop dat zij de verandering vooral van anderen verwacht. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van de opvoeding van zijn zoon als zeer groot 
en scoort verder op bijna alle items ongeveer gelijk aan vaders van de klinisch opgenomen 
kinderen, hetgeen betekent dat hij zich even competent acht bij een hoge moeilijkheidsgraad 
(C categorieën). 

Hij scoort op bijna alle items gelijk aan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn 
(D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het gemiddelde van de ouders van de IP, 
met uitzondering van het item 'moeilijkheidsgraad', daar scoren zij lager (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij op bijna alle items hoger dan het gemiddelde van de ouders 
van de IP. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Er is een goede afstemming tussen de therapeuten en de behandelend arts, zodat het beleid 
betreffende toepassing van middelen (medicatie) en maatregelen in de combinatiebehande
ling is ingevoegd. 

6.10.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Er is een goede samenwerkingsrelatie ontstaan tussen de ouders en de medewerkers van het 
instituut. De IP is communicatiever geworden en de agressie is aanzienlijk verminderd. Er is 
een gezonde overgang ontstaan tussen thuisweekeinden en het verblijf in de kliniek. De medi
catie is in een fase van afbouw in overleg met de arts. 

Het doel van de combinatiebehandeling is bereikt, en de impasse is doorbroken. 

6.70.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehan
deling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat er 
vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol
gens de TVZ en SRZ. Volgens de SEAG is er sprake van achteruitgang. De achteruitgang op 
de SEAG kan verklaard worden door het gegeven dat de verbetering van de relatie tussen de 
ouders en de medewerkers van het instituut een gezamenlijker en evenwichtiger zicht moge
lijk maken op het gedrag van IP Dit heft de discrepantie in de waarneming tussen ouders en 
groepsleiding op, waardoor men het probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt 
gemeenschappelijker kan scoren. Dit betekent over het geheel genomen dat er een vooruit
gang is met betrekking tot het kernprobleem. 
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Ten aanzien van de mate van belasting van moeder en vader is er volgens het protocol spra
ke van vooruitgang en volgens de instrumentmetingen geen verschil. Bij de groepsleiding is 
er volgens protocol en volgens de instrumentmetingen sprake van vooruitgang. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder, vader en groepsleiding sprake 
van vooruitgang volgens protocol en geen verschil volgens de instrumentmetingen. 

Complicerende factoren zijn niet meer aan de orde. 

Tabel 17 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 10 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 10 

volgens volgens volgens volgens volgens volgens 
protocol instrument protocol instrument protocol instsrument 

Kernprobleem IP X 
X 
X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

X seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X X nvos a 
nvos b X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

6.10.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.10.5 en de uit
komst van 6.10.6 

Uit 6.10.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling in hoge mate bereikt is. De uit
komst van 6.10.6 is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de ouders 
en groepsleiding verminderd is en de competentie vergroot, terwijl er ten aanzien van de com
plicerende factoren sprake is van vooruitgang. De vooruitgang wordt vooral gestaafd door 
de uitkomsten van de protocolvergelijkingen en niet door de uitkomsten van de instrument
vergelijkingen met uitzondering van de TVZ, de SRZ en de NVOS A bij de groepsleiding. 
Concluderend kan dus gesteld worden dat het bereiken van de gestelde doelen in deze casus 
in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkelingen van de vier gekozen ijkpunten vol
gens de protocollen terwijl de instrumentmetingen op de meeste items 'geen verschil' aan
geven en op de SEAG een achteruitgang. 
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6.10.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.10.1), behandeling (6.10.3) en uit
komst (6.10.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. Er was 
een algehele vertrouwensbreuk tussen de ouders en het instituut, waarin alle betrokkenen 
absoluut onmachtig waren om een opening te vinden. Tegelijkertijd vond er in de toestand 
van de IP een forse verslechtering plaats die zich uitte in toename van agressieve uitbarstin
gen en depressiviteit. Iedereen was diep ongelukkig met de ontstane situatie. Uit machte
loosheid werden op de IP sederende en fixerende middelen en maatregelen toegepast. 
Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel 
ouders, IP, de groepsleiding en de behandelend arts deelnamen. 

De herdefinitie van de agressie als uiting van 'leaving home' problematiek heeft aan alle 
participanten een nieuwe oriëntering gegeven voor het handelen. Bovendien voelde de IP zich 
hierdoor herkend in zijn wens om liever thuis te willen wonen. Het vergroten van het inzicht 
bij de ouders en de medewerkers van de kliniek dat slechts een positieve onderlinge verhou
ding een soepeler overgang tussen thuis en de kliniek kon bewerkstelligen, heeft relatiever
betering tot gevolg gehad. De interventies om de arts te betrekken binnen de regie van de com
binatiebehandeling heeft de weg vrijgemaakt voor reductie van de medicatie. 

Uiteindelijk, na 16 maanden, is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is. De 
algehele toestand van de IP is sterk verbeterd. Agressieve uitbarstingen zijn niet meer aan de 
orde. Fixatie is niet meer aan de orde. Medicatie is in een afbouwfase, en het vertrouwen tus
sen de ouders en de medewerkers van het instituut is hersteld. Dit betekent dat de bij aan
vang van de combinatiebehandeling gestelde doelen in hoge mate bereikt zijn. Deze uitkomst 
wordt door zowel ouders als groepsleiding bevestigd. 

6.11 Casus 11 

6.11.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 11 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling zes jaar is. IP 
is dan 12 jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
Het gezin bestaat uit vader, moeder, broer (één jaar ouder) en IP. IP gaat de weekenden en 
vakanties naar huis en verblijft voor de overige tijd in een groep van 6 kinderen in het insti
tuut. IP heeft een ernstige verstandelijke handicap. Hij is gediagnosticeerd als een kind met 
een ontwikkelingsachterstand. Er is een afwijking op het vijftiende chromosoom vastge
steld. Er wordt gedacht aan het Prader-Willy- syndroom, dit is echter nog niet bevestigd. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De IP is hyperactief en overbeweeglijk en ontremd in zijn bewegingen en gevoelsuitingen. 
IP laat zich nauwelijks corrigeren. Hij eist dwingend de aandacht op. Hij beschadigt zichzelf 
bij frustratie door middel van bijten. Hij schopt, slaat en spuugt bij boosheid. IP is erg moei
lijk te kalmeren. Hij plast bij boosheid in zijn broek. 
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Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader als ook groepsleiding: 
- Pesterige opmerkingen maken 
- Zeuren 
- Nagelbijten 
- Grote afleidbaarheid 
- Zichzelf niet kunnen bezighouden 

Opmerkelijk is dat daarnaast moeder nog 20 dagelijks voorkomende probleemgedragingen 
scoort en vader nog 16. Dit geeft aan dat het thuis een extreem problematische situatie is. 

De gemiddelde decielscore is 10. Dit betekent dat er een extreem hoge mate van extra 
aandachtvragend gedrag is. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een extreem temperament. Dit wordt vooral ver
oorzaakt door een extreem hoge score op 'intensiteit', een hoge score op 'toenadering' en een 
extreem hoge score op 'prikkelgevoeligheid'. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 2. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is weinig discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. Op het item 'zelf
standigheid' scoort de IP het laagste in het profiel. 

De totaalscore is 7 L. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 

Moeder: Zij vindt het afschuwelijk dat het gezin niet gezamenlijk kan functioneren. De IP 
en zijn broertje gillen, bonken, rennen en maken dingen stuk. Zij voelt zich daarbij volko
men hulpeloos. 

Vader: Hij kan de drukte, de herrie tussen de kinderen en het niet luisteren van de kinde
ren niet meer aan. Uit onmacht om het grensoverschrijdend gedrag van zijn zoon in te dam
men raakt vader over zijn eigen grenzen en doet dingen waar hij later spijt van heeft. 

Groepsleiding: Zij weten geen raad met het voortdurend nadoen van de andere kinderen 
door IP. Zij worden dol van de onrust en het lawaai dat IP veroorzaakt. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is op de items 'aankunnen', 
'problemen', 'situatie anders' en 'kind belasting' zeer hoog in vergelijking tot het gemiddel
de van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Op de ander items is de score van 
moeder ongeveer op hetzelfde niveau. Dit geeft aan dat zij de situatie niet aankan. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als extreem problematisch ervaren en is bijna het 
dubbele ten opzichte van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 
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Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is bijna op alle items zeer hoog 
in vergelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. Dit 
duidt erop dat vader de situatie als zeer belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt door vader als extreem problematisch ervaren en is 
het dubbele ten opzichte van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over bijna de 
gehele linie beneden het gemiddelde van de ouders van IP en ongeveer op de gemiddelde 
score van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als minder problematisch ervaren en scoort veel lager 
dan het gemiddelde van de ouders van de IP en ook lager dan het gemiddelde van moeders 
en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij kan op geen enkele manier grenzen stellen aan het grenzenloze gedrag van haar 
zoon. Zij kan niet meer functioneren als beide kinderen aanwezig zijn. Zij weet niet wat zij 
er mee aan moet. Ze keurt het gedrag van haar zoon en de voortdurende ruzie tussen de beide 
broertjes af, maar vergoelijkt het soms ook. 

Vader: Hij kan net zomin als moeder zijn beide kinderen tegelijk hanteren. Hij heeft een 
structuur aangebracht waarin beide ouders wisselend een van beide kinderen onder de hoede 
nemen, maar ook dit werkt niet meer. Hij weet IP niet te stoppen in zijn dwingelandij en agres
sie. Het is voor hem onhandelbaar. 

Groepsleiding: Zij vinden IP op het instituut onhandelbaar. Zij hebben geen alternatieven 
meer om IP te beschermen tegen zichzelf en de andere kinderen. De stoppen bij IP slaan regel
matig door en zij kunnen dergelijk gedrag nauwelijks hanteren. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij scoort op het merendeel van de items benedengemiddeld, met uitzondering van 
het item 'moeilijkheidsgraad', daar scoort zij hoger. Dit betekent dat zij hem als een zeer moei
lijke jongen ziet en geen raad met hem weet (C categorieën). 

Zij scoort op het merendeel van de items op de D categorieën hoger dan de moeders van 
kinderen die klinisch opgenomen zijn, behalve op de items 'wil verandering' en 'wil tot hulp', 
daar scoort zij lager. Dit duidt erop dat moeder niet goed weet wat ze van zichzelf of de 
ander moet en kan verwachten. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als zeer hoog en scoort verder op 
bijna alle items ongeveer gelijk dan wel lager dan vaders van kinderen die klinisch opgeno
men zijn. Dit betekent dat hij het heel moeilijk vindt en zich weinig capabel acht (C catego
rieën). 

Op de D categorieën scoort hij op bijna alle items hoger dan de vaders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn. Op het item 'interne hulpverwachting' scoort vader extreem hoog. 
Dit betekent dat hij zeer hoge eisen aan zichzelf stelt met betrekking tot het opvoeden van 
zijn kind (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op bijna alle items lager dan het gemiddelde van 
de ouders van IP, behalve op het item 'vaardigheid', daar scoren zij hoger. Dit betekent dat 
zij zich competenter achten dan de ouders (C categorieën). 
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Op de D categorieën is de gemiddelde score van de groepsleiding ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde van de ouders van de IR Alleen op het item 'interne hulpverwachting' is de score 
van de ouders veel hoger (D categorieën). 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Bij aanvang van de combinatiebehandeling werd duidelijk dat de broer van de IP vergelijk
bare gedragsproblemen vertoonde als de IP. 

6.11.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Herstel van het ouderlijk gezag. 
- Reductie en regulatie van het grenzenloze en grensoverschrijdende gedrag van de IR 
- Luisterhouding en terughouding bij IP in plaats van voortdurend in de 'vooruit' en in de 

aanval te zijn. 

6.11.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (98,9%). 
Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van 13 maanden. Er hebben een eerste 
en tweede sessie, zeven vervolgsessies en een laatste sessie plaatsgevonden (zie bijlage pro
tocollen sessieverslagen casus 11). 

Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
- Het doen ervaren van eigen positieve kracht door de IR 
- Oefenmomenten inbouwen opdat de IP leert iets meer 'bij zichzelf te blijven', zodat hij 

minder overgeleverd is aan van buiten komende prikkels en innerlijke impulsen. 
- De IP laten ervaren dat de ouders en de groepsleiding, in eikaars aanwezigheid, één en 

dezelfde grens stellen: wat op het instituut wel of niet mag, mag ook thuis wel of niet. 
- Het bewust maken van de ouders van hun ambivalentie dat gevoelens van medelijden met 

de IP het eigen ouderlijk gezag verzwakt. De ouders hierin ondersteunen en bemoedigen. 
- Het motiveren van de ouders om ook voor de broer van de IP hulp te zoeken. 

6.11.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van 13 maanden. In totaal 
hebben er tien sessies plaatsgevonden. 
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A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
De IP is redelijk corrigeerbaar. Hij is over het algemeen goed gestemd. Hij heeft veel struc
tuur nodig in de vorm van eenduidige grenzen. Voor het slapen behoeft IP de steun van een 
'onrustvest'. Hij gebruikt dit nu ook thuis en komt daardoor ook daar aan zijn slaap toe. De 
IP heeft de intrinsieke neiging om uit te vloeien/over zijn grenzen te gaan en behoeft dus 
begrenzing van de ander. Als deze begrenzing consequent en nadrukkelijk gegeven wordt, kan 
hij dit accepteren. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door de groeps
leiding: 
- Pesterige opmerkingen maken 
- Druk/opgewonden gedrag 
- Bemoeien/domineren 
- Niet ingaan op verzoek of opdracht 
- Provoceren/uitdagen 
- Jaloers gedrag 
- Erg hard praten 

Vader en moeder hebben de lijsten niet ingevuld in verband met opname van vader in een psy
chiatrisch ziekenhuis kort na de laatste sessie. 

Een gemiddelde decielscore is niet voorhanden vanwege het ontbreken van de gegevens 
van de ouders. 

Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een moeilijk temperament. Dit wordt vooral ver
oorzaakt door een hoge score op de schaal 'intensiteit', een extreem hoge score op 'toenade
ring' en een hoge score op 'prikkelgevoeligheid'. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 3. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is weinig discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. Op het item 'zelf
standigheid' scoort de IP het laagst in het profiel. 

De totaalscore is 7 H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Zij is rustiger en minder gespannen in de situatie met haar zoon. Zij vindt het gedrag 
van de broer van de IP nu eigenlijk problematischer. Zij heeft het gevoel dat er weer licht
puntjes zijn en dat het leefbaarder is geworden. 

Vader: Hij vindt dat het in de omgang met IP erg vooruit gegaan is. Hij vindt dat de kin
deren vaak zo stralen terwijl hij zelf van binnen zo triest is. Het onmachtgevoel is weg, maar 
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hij voelt zich neerslachtig. 
Groepsleiding: Zij geven aan dat het nog een hele opgave is met de IP, maar dat zij er 

meer plezier aan beleven. 

Volgens de NVOS, categorieën A enB 
Moeder: (de lijsten zijn niet ingevuld in verband met opname van vader in een psychiatrisch 
ziekenhuis kort na de laatste sessie). 

Vader: (de lijsten zijn niet ingevuld in verband met opname van vader in een psychia
trisch ziekenhuis kort na de laatste sessie). 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is ongeveer 
over de gehele linie gelijk aan het gemiddelde van ouders van kinderen die klinisch opgeno
men zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als minder problematisch ervaren en scoort lager dan 
het gemiddelde van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste sessie 
Moeder: Het lukt goed om de afgesproken oefeningen met betrekking tot het grenzen stellen 
uit te voeren. Zij voelt zich redelijk in staat om met het gedrag van de IP om te gaan en heeft 
op het ogenblik meer moeite met het hanteren van het gedrag van de broer van IP 

Vader: Hij heeft het gevoel dat het mogelijk is om dingen samen met zijn zoon te doen. 
Het lukt hem nu dat de IP naar hem luistert. Vader kan de situatie in het gezin nu iets beter 
aan, maar tobt meer met eigen innerlijke problemen. 

Groepsleiding: Zij hebben nog moeite om echt consequent te zijn in de omgang met de 
IP Zij hebben vaak de neiging om bij een opdracht aan IP zichzelf te herhalen. Over het geheel 
genomen kunnen ze op het ogenblik goed uit de voeten met de bejegeningsafspraken met de 
IP 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: (de lijsten zijn niet ingevuld in verband met opname van vader in een psychiatrisch 
ziekenhuis kort na de laatste sessie). 

Vader: (de lijsten zijn niet ingevuld in verband met opname van vader in een psychia
trisch ziekenhuis kort na de laatste sessie). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer gelijk aan het gemiddelde van ouders van kin
deren die klinisch opgenomen zijn (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij op bijna alle items iets hoger dan het gemiddelde van ouders 
van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
- De broer van de IP is voor diagnostiek verwezen naar een kinder- en jeugdpsychiatrische 

polikliniek, vanwege het problematische gedrag. Besloten is om afhankelijk van de dia
gnostiek en het advies eventueel door te gaan met gezinstherapie gericht op het samen
spel tussen de beide broers thuis. 

- De toenemende depressiviteit van vader. 
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6.11.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het ouderlijk gezag is in redelijke mate hersteld. Het grensoverschrijdend gedrag van de IP 
is hanteerbaar geworden en binnen aanvaardbare grenzen. Het leren luisteren en zelfstandig 
spelen is toegenomen. Het doel van de combinatiebehandeling is in voldoende mate bereikt, 
en de impasse is doorbroken. 

6.11.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehan
deling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Tabel 18 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 11 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 11 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instsrument 

Kernprobleem IP X 
X 
X 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting vader X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding X nvos a 
nvos b 

X 
X 

nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie vader X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding X nvos c 
nvos d 

X 
X 

nvos e 
nvos d 

nvos e 
nvos d 

Complicerende factoren X 

De vergelijking heeft op een aantal instrumentmetingen niet kunnen plaatsvinden vanwege 
het ontbreken van gegevens van de ouders aan het einde van de combinatiebehandeling. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat 
er vooruitgang is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen en vol
gens de TVZ en SRZ. Met de SEAG is er geen vergelijking mogelijk in verband met het ont
breken van de gegevens van de ouders na het einde van de behandeling. Dit betekent over het 
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geheel genomen dat er een vooruitgang is met betrekking tot het kernprobleem van de IR 
Ten aanzien van de mate van belasting van moeder en vader is er volgens het protocol spra

ke van vooruitgang en volgens de instrumentmetingen is geen vergelijking mogelijk. Bij de 
groepsleiding is er volgens protocol sprake van vooruitgang en volgens de instrumentmetin
gen geen verschil. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij moeder en vader sprake van vooruitgang 
volgens protocol en volgens de instrumentmetingen is er geen vergelijking mogelijk. Bij de 
groepsleiding is er volgens protocol sprake van vooruitgang en volgens de instrumentmetin
gen geen verschil. 

Complicerende factoren: hierbij is sprake van achteruitgang. Met betrekking tot het pro
bleemgedrag van de broer heeft de combinatiebehandeling eraan meegeholpen dat de ouders 
tot het inzicht zijn gekomen dat er nader onderzoek nodig is. Het probleemgedrag van de broer 
als zodanig is nog ten volle aanwezig. Voorts lijkt het erop dat, nu het met de IP iets beter 
gaat, vader meer geconfronteerd wordt met zijn eigen problematiek. 

6.11.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.11.5 en de uit
komst van 6.11.6 

Uit 6.11.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling in voldooende mate bereikt is. 
De uitkomst van 6.11.6 is dat het kernprobleem van de IP verminderd is, de belasting bij de 
ouders en de groepsleiding verminderd is en de competentie vergroot. De vooruitgang wordt 
vooral gestaafd door de uitkomsten van de protocolvergelijkingen en niet door de uitkom
sten van de instrumentvergelijkingen, met uitzondering van de TVZ en de SRZ. Ten aanzien 
van de complicerende factoren is er sprake van achteruitgang volgens de protocollen. 
Concluderend kan dus gesteld worden dat het in voldoende mate bereiken van de gestelde 
doelen in deze casus in hoge mate samengaat met de positieve ontwikkeling van de vier geko
zen ijkpunten volgens de protocollen. Vergelijking volgens de instrumentmetingen heeft niet 
volledig kunnen plaatsvinden vanwege het ontbreken van gegevens. 

6.11.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.11.1), behandeling (6.11.3) en uit
komst (6.11.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. Er was 
sprake van een algeheel disfunctionerend gezinssysteem, waar alle gezinsleden onder te lij
den hadden. De mate van overreageren en agressiviteit van de IP nam in snel tempo onhan
teerbare vormen aan. Er dreigde zowel in het instituut als zeer zeker in het gezin een algehe
le machteloosheid te ontstaan. Deze machteloosheid leidde bij de IP zelfs tot zelfbeschadi
ging en bij de ouders tot onverantwoord over hun eigen grenzen heen gaan. Vervolgens is er 
een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, waaraan zowel ouders, IP en 
incidenteel de broer en de groepsleiding deelnamen. 

Het introduceren van een zeer eenduidige structuur, zowel binnen het gezin als in de kli
niek, heeft regulerend gewerkt op het gedrag van de IR De 'modeling' van de therapeuten 
tijdens de sessie hoe aan de IP grenzen gesteld kunnen worden, heeft met name de vaardig
heden bij de ouders vergroot. Tevens is gewerkt op inzichtniveau van de ouders om gevoe-
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lens van medelijden geen excuus meer te laten zijn voor het niet stellen van duidelijke gren
zen. Het betrekken van de broer van de IP in de behandeling heeft het 'zondebokeffect' ten 
aanzien van de IP doen afnemen. Hierdoor werd voor de ouders zichtbaar dat ook voor de 
broer van de IP diagnostiek en wellicht behandeling nodig is. 

Uiteindelijk na 13 maanden is er een uitkomst waarin de impasse doorbroken is. De alge
hele toestand van de IP is verbeterd. De zelfbeschadiging is niet meer aan de orde. De IP is 
vrolijker en kan kleine gerichte opdrachten verwerken. De mate van agressie en ontsporing 
bij 'stuwing' in de IP is minder heftig en in ieder geval hanteerbaar, maar dit kost wel veel 
inspanning van de begeleiders en ouders. Het ouderlijk gezag is in geringe mate hersteld. Dit 
betekent dat de bij aanvang van de combinatiebehandeling gestelde doelen in voldoende mate 
bereikt zijn. Deze uitkomst wordt door zowel ouders als groepsleiding, die onderdeel waren 
van het probleem en de behandeling, bevestigd. 

6.12 Casus 12 

6.12.1 Start van de combinatiebehandeling 

Volgens voorgeschiedenis en niveaubepaling 
In casus 12 is de IP een jongen die bij aanvang van de combinatiebehandeling elf jaar is. IP is 
dan twee jaar opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het 
gezin bestaat uit vader, moeder, broer (twee jaar ouder) en IP. IP gaat weekenden en korte vakan
ties naar huis. Hij verblijft voor de overige tijd in een groep van zeven kinderen in het instituut. 
IP heeft een lichte verstandelijke handicap. Hij is als een prematuur kind gediagnosticeerd, met 
een geopereerde dactus botalli, allergische bronchitis en eczeem. Hij is gediagnosticeerd als een 
jongen met een geretardeerde ontwikkeling, taal- en spraakproblemen en een contactstoornis 
in de vorm van een distantieprobleem. Er zijn epileptiforme afwijkingen op het EEG. 

A Kernprobleem van de IP bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Er is een toenemende spiraal van ontremming en agressiviteit bij IP Hij vernielt dingen, hij 
luistert niet en hij bijt zichzelf in zijn arm. Hij is zeer onrustig en vertoont extreem brutaal 
gedrag en is daarin nauwelijks te sturen ofte corrigeren. Hij tiranniseert met zijn agressie het 
gezinsleven thuis. 

Volgens score SEAG 
Probleemgedrag van de IP dat dagelijks meerdere keren voorkomt, genoemd door zowel moe
der, vader alsook groepsleiding: 
- Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of op zijn omgeving 
- Clownesk gedrag 
- Praten zonder luisteren 

Opmerkelijk is dat vader en moeder op aanzienlijk meer items (in totaal 17 meer) scoren dan 
de groepsleiding, hetgeen aangeeft dat de situatie thuis echt onhoudbaar is geworden. 

De gemiddelde decielscore is 9. Dit betekent dat er een zeer hoge mate van extra aan-
dachtvragend gedrag is. 
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Volgens de TVZ 
Het profiel van het temperament duidt op een licht moeilijk temperament. Op de schaal 'sus-
baarheid' en 'aanpassing' scoort IP laag. Dit duidt erop dat hij sterk zijn eigen gang gaat en 
zich moeilijk laat begrenzen. 

Decielscore op de dimensie gemakkelijk/moeilijk is 3. 

Volgens SRZ 
Het profiel van de zelfredzaamheid geeft aan dat er sprake is van een redelijke zelfredzaam
heid. 

Er is weinig discrepantie tussen de verschillende profielonderdelen. Op het item 'taakge
richtheid' scoort de IP het laagste in het profiel. 

De totaalscore is 7 H. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij de 
start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij is totaal over haar toeren door de situatie met de IP Zij is ten einde raad. Zij is 
bang voor de agressie, treurt om alle vernielingen, schaamt zich voor de buren en vindt het 
vreselijk voor de oudere broer van de IP. Zij is er zo vol van, dat zij er voortdurend over moet 
praten. 

Vader: Idem als moeder. Hij wordt er echter niet druk van, maar eerder depressief en apa-
tisch. 

Groepsleiding: Zij hebben veel moeite met zijn brutaliteit en nauwelijks te corrigeren 
gedrag. Zij raken geïrriteerd over zijn 'piasgedrag'. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Moeder: De subjectieve belasting (A categorieën) van moeder is over de hele linie in verge
lijking tot het gemiddelde van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn op de mees
te items extreem hoog. Op de items 'alleen' en 'plezier' scoort moeder lager dan de groep 
moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, hetgeen erop duidt dat er een discrepan
tie in haar gevoelens is over de situatie. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als buitengewoon problematisch ervaren en is in ver
gelijking met de score van moeders van kinderen die klinisch opgenomen zijn dubbel zo hoog. 

Vader: De subjectieve belasting (A categorieën) van vader is op bijna alle items tamelijk 
hoog in vergelijking tot het gemiddelde van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 
Dit duidt erop dat vader de situatie als zeer belastend ervaart. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als buitengewoon problematisch ervaren en scoort 
in vergelijking met de score van vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn dubbel zo 
hoog. 

Groepsleiding: De subjectieve belasting (A categorieën) van groepsleiding is over de gehe
le linie lager dan de score van het gemiddelde van de ouders van de IP en ligt ongeveer op 
het niveau van de gemiddelde score van ouders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 

De opvoedingssituatie (B deel) wordt als gemiddeld problematisch ervaren en scoort gelijk 
aan de groep moeders en vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn, en veel lager dan 
de ouders van IP 
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C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Moeder: Zij is niet in staat om haar ouderlijk gezag uit te oefenen ten opzichte van de IP. Hij 
luistert niet. Zij heeft geen vat op hem. Zij kan geen weerstand bieden aan het dreigende en 
dwingende gedrag van haar zoon. 

Vader: Idem als moeder. Hij beaamt hetgeen zijn vrouw zegt en voelt zich even incompe
tent. 

Groepsleiding: Zij zijn niet in staat om de IP en zijn drukke agressieve en destructieve 
gedrag te begrenzen. Zij weten niet hoe zij de voortdurende overreactie van de IP op de ande
re kinderen van de groep moeten structureren. 

Volgens de NVOS, categorieën C enD 
Moeder: Zij scoort op het merendeel van de items benedengemiddeld, met uitzondering van 
het item 'moeilijkheidsgraad'. Daar scoort zij extreem hoog. Dit duidt erop dat zij oorzaak 
van de problematiek volledig bij de IP legt. Er is sprake van een zondebokeffect (C catego
rieën). 

Zij scoort op bijna alle items van de D categorieën hoger dan de moeders van kinderen die 
klinisch opgenomen zijn. Dit duidt erop dat er veel motivatie en veel wens tot verandering is. 

Vader: Hij ervaart de 'moeilijkheidsgraad' van zijn zoon als extreem hoog en scoort ver
der op bijna alle items ongeveer gelijk aan vaders van kinderen die klinisch opgenomen zijn. 
Dit betekent dat hij zich even competent acht als de vaders van kinderen die klinisch opge
nomen zijn bij een hoge moeilijkheidsgraad (C categorieën). 

Hij scoort op de D categorieën op bijna alle items hoger dan vaders van kinderen die kli
nisch opgenomen zijn. Op het item 'interne hulp verwachting' scoort vader extreem hoog. 
Dit duidt erop dat hij hoge eisen aan zichzelf stelt (D categorieën). 

Groepsleiding: De scores liggen ongeveer op het niveau van het gemiddelde van de ouders 
van de IP met uitzondering van de score op het item 'moeilijkheidsgraad', daar is de score 
veel lager (C categorieën). 

Op de D categorieën scoren zij op bijna alle items gelijk dan wel iets lager dan het gemid
delde van de ouders van de IP. 

D Complicerende factoren bij de start van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol eerste en tweede sessie 
Er waren geen complicerende factoren. 

6.12.2 Doel van de combinatiebehandeling 

Volgens protocol eerste en tweede sessie 
De impassebeleving die ontstaan is doorbreken. 
Werkdoelen: 
- Herstel ouderlijk gezag ten aanzien van de IP. 
- Opvoedingsstructuur ter beïnvloeding van het impulsieve en agressieve gedrag van de IP. 
- Zelfcontrole en sociaal gedrag bij IR 
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6.12.3 De behandeling 

Volgens protocollen sessieverslagen 
De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden volgens de beschreven werkwijze (82,8%). 

Het geheel van de behandeling bestrijkt een periode van negen maanden. Er hebben een 
eerste en tweede sessie en vijf vervolgsessies plaatsgevonden. Er was één russeninterven
tie (zie bijlage protocollen sessieverslagen casus 12). 
Enkele specifieke kenmerken van deze behandeling zijn: 
-Bewust maken van de IP van eigen gedrag en de gevolgen daarvan (middels dagboek) in 

combinatie met het geven van meer positieve aandacht aan de IP. 
-Begrenzen van het agressieve en destructieve gedrag middels fysiek ingrijpen. 
-Het geven van praktische pedagogische adviezen aan de ouders ter vergroting van de 

opvoedingsvaardigheden. 
-Het herstructureren van de gezinsposities in de richting van herstel gelijkwaardigheid op 

ouderniveau en het opheffen van de zondebokpositie van de IP ten opzichte van zijn broer. 

6.12.4 Einde van de combinatiebehandeling 

De combinatiebehandeling heeft plaatsgevonden over een periode van negen maanden. In 
totaal hebben er zeven sessies plaatsgevonden. Er heeft één tusseninterventie plaatsgevon
den in de vorm van een verslag met een advies voor echtpaartherapie aan de huisarts van de 
ouders. Hiermee is de combinatiebehandeling op initiatief van de therapeuten voortijdig beëin
digd. 

A Kernprobleem van de IP bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocollen twee voorlaatste vervolgsessies 
De agressieve en destructieve ontremmingen bij de IP zijn hevig. Er is een schommeling in 
rustige perioden en slechtere perioden. De IP laat zich soms wel aanspreken op zijn gedrag 
en is soms niet aanspreekbaar; het gedrag wisselt sterk. Als de IP te veel buiten zichzelf 
raakt is het fysiek begrenzen het enige middel om het ontremde gedrag te stoppen. 

Volgens score SEAG 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

Volgens de TVZ 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

Volgens SRZ 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

B De mate van belasting van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij het 
einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste vervolgsessie 
Ouders: De ouders brengen in dat zij het niet meer aankunnen. Vader geeft aan dat hij over
spannen is, ontslagen dreigt te worden en dat dit komt door de slechte relatie met zijn vrouw, 

169 



die de kinderen tegen hem ophitst. Moeder beschuldigt vader ervan dat hij op geen enkele 
manier een bijdrage levert aan het verbeteren van de situatie, maar als hij thuiskomt zit te 
slapen en opgebrand is. 

Volgens de NVOS, categorieën AenB 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

C De mate van competentie van de opvoeders - moeder, vader en groepsleiding - bij 
het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessie en laatste vervolgsessie 
Zie B de mate van belasting. 

Volgens de NVOS, categorieën C en D 
Niet afgenomen vanwege voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

D Complicerende factoren bij het einde van de combinatiebehandeling 
Volgens protocol voorlaatste vervolgsessies en laatste vervolgsessie 
Door de dominantie van de ernstige echtpaarproblematiek achtten de therapeuten het niet ver
antwoord om de combinatiebehandeling voort te zetten. Echtpaartherapie is nu primair aan 
de orde en middels een brief aan de huisarts geadviseerd. De combinatiebehandeling is door 
de therapeuten gestopt. 

6.12.5 Is het doel bereikt? 

Volgens protocol twee voorlaatste vervolgsessies en laatste sessie 
Het ouderlijk gezag is niet hersteld en er is geen duidelijke opvoedingsstructuur ontstaan. Het 
gedrag van de IP is onveranderd. Het doel van de combinatiebehandeling is niet bereikt en 
de impasse is niet doorbroken. 

6.72.6 Vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de combinatiebehan

deling 

Om te komen tot een vergelijking van de start- en eindsituatie zijn de uitkomsten met betrek
king tot het kernprobleem, de belasting, de competentie en de complicerende factoren vast
gesteld en toegelicht. 

Het invullen van de scores met betrekking tot 'vooruitgang', 'geen verschil' en 'achteruit
gang' is op de instrumentmetingen niet mogelijk vanwege het ontbreken van gegevens door 
het voortijdig afbreken van de combinatiebehandeling. 

Uit de vergelijking van de start- en eindsituatie van de combinatiebehandeling blijkt dat 
er geen verschil is ten aanzien van het kernprobleem van de IP volgens de protocollen. De 
vergelijking volgens de instrumentmetingen ten aanzien van het kernprobleem kan niet 
gemaakt worden in verband met het niet invullen van de vragenlijsten vanwege voortijdige 
beëindiging. 
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Ten aanzien van de mate van belasting is er bij de ouders volgens het protocol sprake van 
achteruitgang en bij de groepsleiding geen verschil. Ook hier geldt dat de vergelijking van 
de instrumentmetingen niet heeft kunnen plaatsvinden. 

Ten aanzien van de mate van competentie is er bij de ouders volgens het protocol sprake 
van achteruitgang en bij de groepsleiding geen verschil. De vergelijking van de instrument-
metingen heeft niet kunnen plaatsvinden. 

Ten aanzien van de complicerende factoren is er sprake van achteruitgang. De partnerre-
latieproblematiek is dermate ernstig, dat er überhaupt geen sprake kan zijn van IP-gerichte, 
verantwoorde ouderparticipatie. 

Tabel 19 Vaststelling vooruitgang, geen verschil en achteruitgang bij start en einde 
volgens instrumentmetingen en protocollen 

Casus 12 Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Casus 12 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instrument 

volgens 
protocol 

volgens 
instsrument 

Kernprobleem IP seag 
tvz 
srz 

X seag 
tvz 
srz 

seag 
tvz 
srz 

Belasting moeder nvos a 
nvosb 

nvos a 
nvosb 

X nvos a 
nvos b 

Belasting vader nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

X nvos a 
nvos b 

Belasting groepsleiding nvos a 
nvosb 

X nvos a 
nvos b 

nvos a 
nvos b 

Competentie moeder nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

Competentie vader nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

Competentie groepsleiding nvos c 
nvos d 

X nvos c 
nvos d 

nvos c 
nvos d 

Complicerende factoren X 

6.12.7 Conclusie op basis van het bij elkaar brengen van de uitkomst van 6.12.5 en de uit
komst van 6.12.6 

Uit 6.12.5 blijkt dat het doel van de combinatiebehandeling niet bereikt is. De uitkomst van 
6.12.6 geeft onvoldoende informatie vanwege het ontbreken van gegevens in verband met het 
beëindigen van de combinatiebehandeling. Concluderend kan dus gesteld worden dat de 
gestelde doelen niet bereikt zijn en een vergelijking op basis van protocollen en instrument
metingen niet mogelijk is. 
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6.12.8 Totaalconclusie - samenhang tussen probleem (6.12.1), behandeling (6.12.3) en uit
komst (6.12.7) 

Bij aanvang van de combinatiebehandeling was er sprake van een ernstige impasse. In de 
thuissituatie was een absoluut onhoudbare situatie ontstaan. De IP is gevangen in een nega
tieve spiraal van impulsiviteit, destructiviteit en agressiviteit. Zowel thuis als op het instituut 
is men onmachtig om deze negatieve spiraal te keren, laat staan om te buigen in een positie
ve ontwikkeling. De ontwikkeling van de IP gaat achteruit en de onmacht in zijn omgeving 
wordt groter. Vervolgens is er een behandeling toegepast volgens de beschreven werkwijze, 
waaraan zowel ouders, IP en de groepsleiding deelnamen. Na negen maanden is er een uit
komst waarin de impasse niet doorbroken is en de overige bij aanvang van de combinatiebe
handeling gestelde doelen niet bereikt zijn volgens de protocollen van de voorlaatste en laat
ste vervolgsessie. 

Het stoppen van de combinatiebehandeling gebeurde op initiatief van de therapeuten. De reden 
van deze interventie is gelegen in het feit dat de ouders op geen enkele manier meer in staat 
waren om hun ouderlijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven. De ouders diskwa
lificeerden elkaar en waren voortdurend met elkaar in conflict met als gevolg psychische over
spannenheid bij vader en bij moeder gevaar voor manische decompensatie. Deze ouderpro-
blematiek werd zo dominant dat het bij de IP de reactie veroorzaakte dat hij niet meer naar 
huis wilde. Met de ouders is overlegd dat de IP voorlopig niet tijdens de weekenden thuis
komt en dat zij eerst aan de verbetering van hun echtpaarrelatie gaan werken. De huisarts is 
gevraagd een verwijzing voor echtpaartherapie in de regio te realiseren. 

6.13 Een aantal vergelijkingen over het totaal van de 12 cases 

Wij willen nu onderzoeken of er bij deze 12 cases samenhangen te vinden zijn die betekenis 
toevoegen aan de inzichten. Uitgangspunt voor de diverse vergelijkingen vormt het materi
aal van ieder casus zoals beschreven in dit hoofdstuk. De vergelijkingen zijn constaterend van 
aard. Voorzover er aanleiding is, worden conclusies of aanbevelingen in een volgend hoofd
stuk besproken. 

In 6.13.1 wordt er een vergelijking gemaakt tussen de diagnostiek van de IP, het dominant 
storend probleemgedrag en de situatiecontext. Er is gekeken naar eventuele patronen in deze 
samenhangen. 

In 6.13.2 wordt de doelstelling van de combinatiebehandeling bekeken in relatie tot het 
aantal sessies en de totale tijdsduur. 

In 6.13.3 is op grond van de omschreven karakteristieke dominante kenmerken van de 
behandelingen (6.(1 t/m 12).3) in kaart gebracht hoe deze in de verschillende cases voorko
men om van daaruit een beeld te krijgen van de dominantie van deze kenmerken. 

In 6.13.4 is de focus gericht op gemeenschappelijke kenmerken bij de twee afgebroken 
behandelingen. 

In 6.13.5 is onderzocht of er een samenhang is tussen de aard van de tusseninterventies. 
Tenslotte bevat 6.13.6 een clustering van de resultaten van de SRZ, de TVZ, de SEAG en 

de NVOS. 
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Tabel 20 Vergelijking van de diagnose van de IP, dominant storend probleemgedrag en de situatiecontext 

Diagnostische typering IP Dominant storend probleemgedrag Typering van de situatiecontext 

casus 1 Pervasieve ontwikkelings Dwangmatig en claimend gedrag Relatiestoornis tussen ouders en 
stoornis, autistiforme behandelaars met veel strijd. 
problematiek; IQ 64 Impliciete relatiestoornis tussen 

ouders 

casus 2 Autisme en ADHD- Excessieve agressie Vader als enige expert in een 
problematiek; IQ 49 verder constructief systeem 

casus 3 Autisme en Ernstige automutulatie en agressie Een afwezige vader en 
taalachterstand; IQ 36 en dwangmatig handelen een constructief systeem 

casus 4 Chromosomale afwijking Dwangmatig en tiranniek gedrag Wantrouwen van de ouders ten 
en cerebrale beschadiging; opzichte van het instituut en een 
IQ 44 impliciete echtpaarrelatie 

problematiek 

casus 5 Autisme met psychotische Excessieve agressie en dwangen; Relatiestoornis tussen ouders 
kenmerken en dwangmatig moeilijk toegankelijk en instituut met veel strijd 
gedrag; IQ lager dan 30 

casus 6 Genetische afwijking en Ontoegankelijk en obsessief Relatiestoornis tussen ouders 
cerebrale beschadiging; dwangmatig gedrag en instituut en tussen vader en 
IQ 31 moeder 

casus 7 Autisme en kinderpsychose; Onberekenbare excessieve agressie Constructief systeem 
IQ minder dan 30 en zelfverwondend gedrag 

casus 8 Pervasieve ontwikkelings Excessieve agressie en destructie Ouders constructief; 
stoornis; IQ 68 groepsleiding anti-autoritair 

casus 9 Autisme en pervasieve ont Passief verzet en gerichte Relatiestoornis tussen IP en 
wikkelingsstoornis; IQ 40 agressie en dwangmatig gedrag stiefmoeder; verder een 

constructief systeem 

casus 10 Primair infantiel autisme; Excessieve agressie, dwangmatig Relatiestoornis met veel strijd 
IQ 35 gedrag en soms apatisch gedrag tussen ouders en instituut 

casus 11 Chromosomale afwijking Hyperactief, ongeremd gedrag; Broer van IP met een 
en ontwikkelings niet corrigeerbaar en vergelijkbare stoornis; 
achterstand; IQ 40 zelfverwondend gedrag depressiviteit van vader 

casus 12 Prematuur met mogelijk Hyperactief en ongeremd gedrag Ernstige echtpaarrelatie-
cerebrale beschadiging met met agressieve uitbarstingen; problematiek 
taal- en spraakproblemen niet corrigeerbaar 
en epileptische afwijkingen 
op het EEG; IQ 58 

De terminologie die gebruikt wordt in de diagnostische typeringen is ontleend aan de gegevens zoals vermeld 
in de voorgeschiedenis van de IP's. Wij hebben deze gegevens niet bewerkt omdat de diagnose voor aanvang van 
de combinatiebehandeling door verschillende deskundigen is gesteld. 
De volgorde in het benoemen van de verschillende dominant storende probleemgedragingen per casus wordt 
bepaald door de mate waarin deze gedragingen het samenleven verstoren. Deze gegevens zijn ontleend aan de 
protocollen van de eerste en tweede sessie. 
De gegevens in deze kolom zijn geëxtraheerd uit de beschrijvingen van de protocollen van de nabesprekingen. 
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6.13.1 Typering van de diagnose van de IP, het dominant storend probleemgedrag en de 
situatiecontext 

In deze paragraaf wordt er een vergelijking gemaakt tussen de diagnose van de IP zoals deze 
in het dossier te vinden is, het dominant storend probleemgedrag en de situatiecontext. Er is 
gekeken naar eventuele patronen in deze samenhangen (zie tabel 20 op blz. 171). 

Bij de diagnostische typeringen van de IP zijn drie 'groepen' te onderscheiden, te weten: 
1 Autisme en aan autisme verwante stoornissen in acht van de 12 cases. 
2 Chromosomale en genetische afwijkingen. Hiervan is sprake in drie van de 12 cases. 
3 Cerebrale beschadigingen. Dit komt voor in één van de 12 cases. 

Bij het dominant storend probleemgedrag zijn er drie clusters te onderscheiden, die soms 
alleen maar ook in combinaties voorkomen, namelijk: 
1 Excessieve agressie, waarvan twee in combinatie met zelfverwondend gedrag, komt bij zes 

cases voor. 
2 Dwangmatig, obsessief en dwingend gedrag komt bij vier cases voor. 
3 Hyperactiviteit en ongeremd gedrag komt bij twee cases voor. 

Bij de typering van de situatiecontext is er geen duidelijke clustering te maken, maar opval
lend is dat er bij zes gevallen sprake is van relatieverstoring op echtpaarniveau of van rela
tieverstoring tussen ouders en instituut dan wel een combinatie van beide. 

6.13.2 Vergelijking van het bereiken van het doel van de combinatiebehandeling in relatie 
tot het aantal sessies en de tijdsduur - 6.(1 t/m 12)4 en 6.(1 t/m 12)5 

In deze paragraaf wordt de doelstelling van de combinatiebehandeling bekeken in relatie tot 
het aantal sessies en de totale tijdsduur. Deze vergelijking is gemaakt om te bezien of er dui
delijke uitspraken te doen zijn over het aantal sessies dat nodig is om het gestelde doel te berei
ken en over de lengte van de periode waarover de combinatiebehandeling zich uitstrekt. 

In elf van de 12 cases is de impasse doorbroken en zijn de overige gestelde doelen in vol
doende mate gehaald. Gemiddeld hebben er per casus 13 sessies plaatsgevonden, bijna altijd 
één per maand. De behandeling strekt zich uit over gemiddeld 16 maanden. De feitelijke effec
tieve behandelduur is dus gemiddeld 13 maanden. Dit is het gevolg van verminderde activi
teit qua sessies in vakantieperiodes en een lagere frequentie van het aantal sessies aan het 
einde van de combinatiebehandeling bij een aantal cases. 

174 



Tabel 21 Relatie tussen doelstelling van de combinatiebehandeling, aantal sessies en de tijdsduur 

Casus Impasse doorbroken Overige doelen in 
voldoende mate gehaald 

Aantal sessies inclusief 
tusseninterventies 

Tijd in maanden Casus 

ja nee ja nee 

Casus 1 X X 16 19 

Casus 2 X X 14 15 

Casus 3 X X 14 17 

Casus 4 X X 11 18 

Casus 5 X X 20 18 

Casus 6 X X 11 19 

Casus 7 X X 14 17 

Casus 8 X X 17 23 

Casus 9 X X 12 12 

Casus 10 X X 13 16 

Casus 11 X X 10 13 

Casus 12 X X 8 9 

Totaal 11 1 11 1 160 196 

gemiddeld per casus 
13 sessies 

gemiddeld per 
casus 16 maanden 

6.13.3 Vergelijking van karakteristieke dominante kenmerken van de behandeling op grond 
van 6.(1 t/m 12)3 

In deze paragraaf is op grond van de omschreven karakteristieke dominante kenmerken van 
de behandelingen (6.(1 t/m 12).3) in kaart gebracht hoe deze in de verschillende cases voor
komen, om van daaruit een beeld te krijgen van de dominantie van deze kenmerken. 

In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van inhoudelijke behandelingskenmerken 
die bij de 12 cases veel voorkomen. In 6.(1 t/m 12).3 zijn per casus op grond van de proto
collen behandelkenmerken benoemd. Deze kenmerken zijn eerst geïnventariseerd van alle 12 
cases. Daaruit bleek dat er een onderverdeling te maken is tussen IP-gerichte kenmerken, 
gezinsgerichte kenmerken en systeemgerichte kenmerken. De behandelkenmerken van iede
re casus zijn ondergebracht in deze driedeling. Vervolgens is gescoord hoe vaak een ken
merk per casus voor komt. Vandaaruit kan een beeld gevormd worden hoe de drie gecluster
de hoofdkenmerken zich tot elkaar verhouden. 
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Tabel 22 Clustering karakteristieke dominante kenmerken behandeling 

Casus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 // 12 Totaal 

IP-gerichte kenmerken 

- Herdefiniëren probleemgedrag; agressie, dwangmatig 
gedrag, hyperactiviteit en koppelen aan werkrichting 

- Gezonde eisen stellen; serieus nemen, zelf 
verantwoordelijk maken, leeftijdsadequaat benaderen 

- Zelfstandigheid vergroten; eigen netwerk opbouwen 

- Introduceren van nieuw levensthema 

1 

1 

1 

1 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

1 

1 

12 

9 

4 

5 

Totaal: 30 

Gezinsgerichte kenmerken (ouders plus broers en zussen) 

- Vergroten van opvoedingsvaardigheden 

- Herstellen van gezinsrollen 

- Opheffen van eenzijdige posities 

- Extra ondersteuning/begeleiding broers en zussen 

- Problematiek op echtpaarniveau duiden en verwijzen 

1 

1 

1 

1 

1 

/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

/ / 

/ 

6 

2 

4 

1 

2 

Totaal: 15 

Systeemgerichte kenmerken (driehoek) 

- Structureren behandelregie en onderlinge communicatie 

- Verbeteren van de relatie ouders en instituut 

- Vitaliseren van de driehoek 

1 1 1 1 

1 

1 

1 

/ 

/ 

/ 

6 

2 

2 

Totaal: 10 

Uit dit overzicht wordt zichtbaar dat de IP-gerichte dominante behandelingskenmerken (30) 
en de systeemgerichte dominante behandelingskenmerken, (gezins en systeemkenmerken 
samen 25), in een redelijk evenwichtige mate voorkomen. 

6.13.4 De gemeenschappelijke kenmerken van de twee afgebroken therapieën 
(casus 4 en 12) 

De focus is nu gericht op gemeenschappelijke kenmerken bij de twee afgebroken behande
lingen. 

Er is een zekere verwantschap wat betreft het type IR Er is bij beiden sprake van een orga
nische problematiek - in de ene casus op grond van een chromosomale afwijking en in de 
andere casus zeer waarschijnlijk als gevolg van complicaties in verband met de prematuri
teit. 

Bij beide cases is er sprake van echtpaarproblematiek die bij het begin van de combina
tiebehandeling impliciet was en dus nog niet bekend bij de therapeuten. Pas in de loop van 
de behandeling werd deze problematiek expliciet. 

In beide gevallen is het gedrag van de IP thuis beduidend moeilijker dan op het instituut. 
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Beide oudersystemen zijn gevoelig en kwetsbaar, vooral voor (vermeende) diskwalifica
tie door de therapeuten op het gebied van de ouderlijke competentie. In beide gevallen was 
er sprake van een zekere strijd met de therapeuten. 

De therapeuten hebben in beide gevallen de ouders te weinig credit gegeven met betrek
king tot hun kennis en vaardigheden (zie 6.4.8 en 6.12.8). 

In beide gevallen was het herstellen van het ouderlijk gezag en het herstructureren van de 
positie van de andere kinderen in het gezin een van de kenmerken van de behandeling. De 
gezinsrollen waren in beide gezinssystemen ernstig uit balans. 

6.13.5 Karakterisering van de tusseninterventies 

Wij onderzoeken nu of er een samenhang is tussen de aard van de tusseninterventies. 
Er hebben bij een aantal cases tusseninterventies plaatsgevonden. De tusseninterventies 

zijn een afwijking van de vooraf beschreven behandelingsmethode. Uit de analyse per casus 
is gebleken dat de tusseninterventies een belangrijke toevoeging waren voor de betreffende 
behandeling. In onderstaand overzicht is een karakteristiek van de tusseninterventies gege
ven. We zijn gekomen tot twee typen van tusseninterventies. Er zijn tusseninterventies die 
ouders- of 'peers' gericht zijn en tusseninterventies die context- (driehoek) gericht zijn. Om 
inzicht te krijgen hoe vaak deze twee typen voorkomen, zijn alle tusseninterventies bekeken 
en gekarakteriseerd en vervolgens zijn bovengenoemde overeenkomsten gedestilleerd. 

Tabel 23 Karakterisering tusseninterventies 

Casus ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Totaal 

Gericht op ouders en broers en zussen 

- Extra ondersteuning van ouders bij effecten in gezin 
en eigen verwerking 

- Extra ondersteuning en begeleiding van broers en zussen 

- Contactherstel IP en ouder 

/ II 

II 

II 

I 

5 

2 

1 

Totaal: 8 

Contextgericht (driehoek) 

- Relatieverzorging ouders en therapeuten 

- Relatieverzorging instituut en therapeuten 

1 

II 

/ 2 

2 

Totaal: 4 

Tusseninterventies hebben dus plaatsgevonden bij zeven van de 12 cases. Er hebben 12 tus
seninterventies plaatsgevonden, waarvan acht ondersteunend waren voor ouders of gezinsle
den en vier ondersteunend voor de communicatie in de driehoek. 
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6.13.6 Resultaten vergelijking SEAG, TVZ en SRZ op grond van de bijlagen van casus 1 t/m 
12 en vergelijking van start en einde van de NVOS op grond van 6.(1 t/m 12).6. 

In deze paragraaf vergelijken wij de resultaten van de SEAG, de TVZ en de SRZ bij de start 
en het einde van de behandeling, en vergelijken we de resultaten op de NVOS bij de start en 
het einde van de behandeling. 

Tabel 24 Vergelijking resultaten SEAG. TVZ en SRZ 

Casus SEAG 
Decielscore 

TVZ 
Decielscore Totaal score 

Casus 

Start Eind Start Eind Start Eind 

Casus 1 9 > 7 6 < 5 8H o 8H 

Casus 2 6 O 6 1 o 1 7L o 7L 

Casus 3 7 o 7 2 < 1 9H < 7H 

Casus 4 9 5 7L 

Casus 5 8 > 7 2 < 1 6L < 5H 

Casus 6 8 > 7 5 > 6 7L o 7L 

Casus 7 4 o 4 3 < 1 6L > 6H 

Casus 8 10 > 7 2 o 2 7H o 7H 

Casus 9 6 > 4 2 > 7 6H > 7L 

Casus 10 4 < 5 2 > 4 7L > 7H 

Casus 11 10 o 10 2 > 3 7L > 7H 

Casus 12 9 3 7H 

Waarbij <> betekent dat de score gelijk is gebleven; > betekent dat de score wijst op verbe
tering en < betekent dat de score wijst op verslechtering. 

Er is bij de SEAG bij vijf cases sprake van afname van storend gedrag en bij vier cases is 
dit gelijk gebleven. Bij één casus is er sprake van achteruitgang. 

Het temperament volgens de TVZ wordt bij het eind van de combinatiebehandeling in 
een gelijk aantal gevallen als makkelijker en als moeilijker ervaren (in beide gevallen vier 
keer). In twee cases is het gelijk gebleven. Bij de cases waar er sprake is van achteruitgang, 
dat wil zeggen een lagere decielscore op de TVZ, is een verklaring hiervoor geformuleerd in 
6.1.7, in 6.3.7, in 6.5.7 en in 6.7.7. 

Op de SRZ is er een vooruitgang bij vier cases, een achteruitgang bij twee cases en bij 
vier cases is er geen verandering. 
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Tabel 25 Vergelijking van de start en einde van de combinatiebehandeling ten aanzien van de NVOS over alle cases 

12 cases Vooruitgang Geen verschil Achteruitgang Niet ingevuld 

Belasting moeder nvos a 4 5 3 
nvos b 7 5 

Belasting vader nvos a 1 7 4 
nvos b 1 6 5 

Belasting groepsleiding nvos a 1 9 2 
nvos b 10 2 

Competentie moeder nvos c 1 6 1 4 
nvos d 2 6 4 

Competentie vader nvos c 1 7 4 
nvos d 3 5 4 

Competentie groepsleiding nvos c 10 2 
nvos d 4 5 1 2 

Opvallend is de hoge score 'geen verschil'. Daar waar sprake is van vooruitgang is dit voor
al het geval bij de competentie. 
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