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7 Conclusies 

In de praktijk werden wij geconfronteerd met zeer ernstige impasses in de behandeling van 
jongeren met een verstandelijke handicap. Er was algehele handelingsverlegenheid bij de 
ouders en de hulpverleners van de kliniek. Het probleemgedrag van de betrokken verstande
lijk gehandicapten nam proporties aan die leidden tot mensonwaardige situaties. In deze nood 
stelden ouders en medewerkers van een kliniek ons de indringende vraag om nieuwe ant
woorden te vinden. Dat er een nieuwe benaderingswijze moest worden ontwikkeld om ant
woord te kunnen geven op deze zeer moeilijke situaties was voor ons evident. Beiden had
den wij ervaren dat de tot dan toe opgebouwde professionele bagage - antroposofische ortho-
pedagogie en systeemtherapie - elk afzonderlijk onvoldoende was om dergelijke ernstig stag
nerende behandelsituaties te begeleiden. Ook de gedragsmodificatie middels gedragstherapie 
bleek onvoldoende effectief om bijvoorbeeld de ernstige agressie, en in sommige gevallen 
zelfverwondend gedrag, te stoppen dan wel om te buigen. Dit heeft ons er in de praktijk toe 
gebracht om ons beider professionele referentiekaders, te weten de antroposofische orthope-
dagogie en de systeemtherapie, te verbinden tot een nieuwe werkwijze: de combinatiebe
handeling. Met deze werkwijze lukte het om bij een aantal cases ernstige impasses te door
breken. Uit deze ervaring is de motivatie ontstaan om onze werkwijze nauwkeurig te omschrij
ven en toe te passen volgens vooraf opgestelde protocollen. Dit heeft geleid tot dit onderzoek. 
Op basis van de beschreven behandelmethode, de toepassing ervan bij 12 cases en de uit
komsten van het onderzoek komen wij tot de volgende conclusies ten aanzien van de in hoofd
stuk 1 gestelde onderzoeksvragen. 

7.1 Conclusies naar aanleiding van de eerste onderzoeksvraag 

Eerste onderzoeksvraag: 
Waaruit bestaat het daadwerkelijk diagnostisch en hulpverlenend handelen tijdens de com
binatiebehandeling en welke overeenkomst is er tussen het daadwerkelijk handelen en het 
door ons gewenste handelen? 

Als antwoord op deze vraagstelling kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd. 

1 De behandelingsmethode van de combinatiebehandeling is onder te verdelen in een begin
fase, een vervolgfase en een afronding. In hoofdstuk 5.3 blijkt dat met betrekking tot de 
beginfase vrijwel geheel conform de beschreven behandelingsmethode is gehandeld. Met 
betrekking tot de vervolgfase, die het totaal van alle vervolgsessies omvat, blijkt dat er vrij
wel geheel volgens de beschreven behandelingsmethode is gehandeld. Met betrekking tot 
de afronding, de laatste sessie, is voor meer dan 80% volgens de beschreven behande-
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lingsmethode gehandeld. Op basis van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat de 
beschreven behandelingsmethode in meer dan voldoende mate gebruikt is door ons als ont
wikkelaars van de combinatiebehandeling. Wij doen wat wij zeggen te doen. 

2 Er hebben in een aantal cases tusseninterventies plaatsgevonden. Tusseninterventies vor
men geen onderdeel van de behandelingsmethode, maar zijn in een aantal gevallen wel 
noodzakelijk gebleken voor de voortgang van de combinatiebehandeling. Een tussenin-
terventie is een interventie door de therapeuten in de vorm van een extra sessie met één 
van de subsystemen van de driehoek, dan wel in de vorm van een telefonisch of schrifte
lijk contact. De aard van de tusseninterventies is veelal een extra ondersteuning van één 
van de subsystemen (zie 5.3.1 en 6.13.5). Geconcludeerd kan worden dat het doen van tus
seninterventies een zinvolle toevoeging is en dus als 'extra mogelijkheid' aan de behan
delingsmethode toegevoegd kan worden. Het belang om het als 'extra mogelijkheid' toe 
te voegen aan de behandelingsmethode, en dus niet als vast onderdeel, is naar onze mening 
gelegen in het feit dat het niet een te gemakkelijke uitwijkmogelijkheid moet worden voor 
interacties buiten de driehoek. 

3 Er is gebleken dat gedurende het onderzoek geen nieuwe items nodig waren ter comple
tering of verandering van de protocollen van de sessies dan wel van de nasessiebespre-
kingen (zie 5.3.2). Daarom kan geconcludeerd worden dat de inhoud en het aantal van de 
in de protocollen opgenomen items toereikend zijn en geen aanvulling behoeven. 

4 De totaalscore van alle cases over alle items geeft aan dat er over de twaalf cases in hoge 
mate conform de beschreven behandelingsmethode is gehandeld (zie 5.3.2 en 5.4). Gegeven 
het feit dat de betreffende cases in dit onderzoek het gegeven van een impasse en het aan
wezig zijn van een IP met een verstandelijke handicap gemeenschappelijk hebben, maar 
voor het overige qua dynamiek en aard van de problematiek van elkaar verschillen, blijkt 
het toch mogelijk te zijn volgens de vooraf beschreven methode te handelen. 
Geconcludeerd kan dus worden dat de combinatiebehandeling toepasbaar is in impasses, 
waarbij behoudens de verstandelijke handicap en het klinisch opgenomen zijn van de IP, 
de kenmerken van de andere subsystemen (ouders en klinische setting) divers zijn (zie ook 
6.13.1). 

7.2 Conclusies naar aanleiding van de tweede onderzoeksvraag 

Tweede onderzoeksvraag: 
Welke veranderingen zijn er vast te stellen bij de jongere (IP), de ouders en de begeleiders 
van de kliniek? 

Als antwoord op de tweede vraag komen wij tot de volgende conclusies. 

5 In 6.13.3 is een overzicht gegeven van de frequentie van de inhoudelijk dominante behan-
delingskenmerken. Deze zijn onderverdeeld in IP-gerichte, gezinsgerichte en systeemge
richte kenmerken. Uit het overzicht blijkt dat de IP-gerichte behandelingskenmerken in 
ongeveer even grote mate voorkomen als de gezins- en systeemgerichte kenmerken. Daaruit 
blijkt dat er gebruik gemaakt is van het uitgangspunt van de combinatie van beide bena
deringswijzen. 

6 Ofschoon het aantal van twee afgebroken cases te gering is om gefundeerde conclusies te 
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trekken, is opvallend dat in beide situaties sprake was van een onderliggende echtpaar-rela-
tieproblematiek, die bij het begin van de combinatiebehandeling niet bekend was bij de 
therapeuten. In een aantal andere cases was ook sprake van echtpaar- relatieproblematiek, 
doch deze was expliciet. Omdat de problematiek op echtpaarniveau impliciet is, maar in 
het uitvoeren van de opdrachten met de IP wel indirect doorwerkt, is de kans op misluk
ken meer aanwezig. 

7 Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar het resultaat van de combinatiebe
handeling is gebleken dat in elf van de 12 cases de impasse is doorbroken en de per casus 
gestelde werkdoelen in voldoende mate gehaald zijn. 

8 Op basis van de resultaten van de vergelijking van start- en eindsituaties van de meetins
trumenten (6.13.6) constateren we het volgende. Bij de SEAG is er weliswaar bij vijf cases 
sprake van vooruitgang (afname van storend gedrag), doch in de andere cases is er sprake 
van geen verschil en bij één casus van achteruitgang. Bij de TVZ is de uitkomst van de 
start- en eindevergelijking dat het temperament van de IP in een gelijk aantal cases als mak
kelijker en als moeilijker gezien wordt. Met betrekking tot de SRZ is de uitkomst dat er 
bij vier cases sprake is van vooruitgang, bij vier geen verschil en bij twee achteruitgang. 
De conclusie hieruit is dat de uitkomsten van de instrumentmetingen de positief bereikte 
resultaten, zoals blijkt uit de protocolvergelijkingen, noch bevestigen noch ontkennen. 
Een mogelijke verklaring voor bovenstaande conclusie bij de SEAG is dat deze het aan-
dachtvragend en storend gedrag meet dat bij de in het onderzoek betrokken IP's altijd in 
een bepaalde mate aanwezig is en zal blijven, gezien de aard van hun handicap. De gecon
stateerde vooruitgang in de protocolvergelijkingen heeft betrekking op de vermindering 
van het excessieve probleemgedrag. 
Bij de TVZ worden vooral basiskenmerken van het temperament gemeten. Deze zijn over 
het algemeen constant van aard. Dat er in de start- en eindevergelijking van de TVZ zowel 
gescoord wordt op vooruitgang als op achteruitgang, kan erop duiden dat door het verbe
teren van de context rondom de IP, door het doorbreken van de impasse, het werkelijke 
temperament van de IP neutraler waargenomen kan worden. 
Voor de uitkomsten van de vergelijking van start en einde volgens de SRZ geldt waar
schijnlijk ook dat door het doorbreken van de impasse ruimte vrijkomt in het waarnemen 
van de groepsleiding om het werkelijke niveau van zelfredzaamheid van de IP te zien. 

9 De vergelijking van start en einde van de combinatiebehandeling ten aanzien van de NVOS 
over alle cases (6.13.6) geeft, voor zover ingevuld, het beeld te zien van een zeer hoge score 
op 'geen verschil', een geringe score op vooruitgang en een minimale score op achteruit
gang. De NVOS meet de beleving van de opvoeders over de mate van problematisch zijn 
van de opvoedingssituatie (competentie en belasting) en de behoefte aan en de verwach
tingen van hulp hierbij. De verwachting zou kunnen zijn dat door het doorbreken van de 
impasse aan het einde van de combinatiebehandeling de opvoeders de opvoedingssituatie 
als minder problematisch en belastend zouden ervaren en dat zij zich competenter zouden 
voelen. Deze verwachting wordt door de instrumentmetingen niet onderbouwd, gezien de 
hoge score van 'geen verschil' en een geringere score van 'vooruitgang'. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de opvoedingsopgave bij een verstandelijk gehandicapt jongere 
een constant hoge moeilijkheidsgraad heeft. Deze moeilijkheidsgraad fluctueert wel afhan
kelijk van constitutionele ontwikkelingen en 'life events', bijvoorbeeld in een impasse, 
maar verandert niet wezenlijk. 

10 Bij de vergelijking van de uitkomsten van de klinisch verkregen gegevens (protocollen) 
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en de uitkomsten van de instmmentmetingen (de gebruikte vragenlijsten en testen) is er 
een opmerkelijk verschil. Op basis van de uitkomsten van de protocollen is er sprake van 
een duidelijke vooruitgang, op basis van de uitkomsten van de instrumentmetingen is er 
veelal weinig verschil. Wij denken dat dit komt omdat de gebruikte meetinstrumenten wel 
de aanwezigheid en frequentie van bepaald gedrag en bepaalde belevingen meten, maar 
wellicht onvoldoende de veranderingen in intensiteit van de belevingen en mate van ernst 
van problematisch gedrag meten. 
Een andere aspect is ons inziens dat, omdat de behandeling zich uitstrekt over een perio
de van gemiddeld 13 maanden, de ouders en de groepsleiding wel opgelucht zijn over het 
niet meer gevangen zijn in de impasse, alsook het gedrag van de IP als beter hanteerbaar 
ervaren, maar onveranderd ook ervaren dat er in de omgang met de IP altijd sprake is en 
blijft van moeilijk te hanteren gedrag. Dit laatste wordt geregistreerd middels de meetins
trumenten en het andere, de opluchting over het doorbreken van de impasse, niet. 

7.3 Overige conclusies 

Minder direct gekoppeld aan de beide onderzoeksvragen komen wij nog tot een volgende con
clusie. 

11 Op basis van de diagnostische typeringen van de IP van de twaalf cases hebben wij drie 
groepen onderscheiden te weten: autisme en een aan autisme verwante stoornis (casus 1, 
2, 3, 5, 7, 8, 9 en 10), chromosomale en genetische afwijkingen (casus 4, 6 en 11) en cere
brale beschadigingen (casus 12). 
Als wij kijken naar de typering van het dominant storend probleemgedrag van de IP heb
ben wij eveneens drie groepen onderscheiden. Een groep waarbij sprake is van excessie
ve agressie (casus 2, 3, 5, 7, 8, 10), een groep waarbij sprake is van dwangmatig, obses
sief en dwingend gedrag (casus 1, 4, 6 en 9) en een groep waarbij sprake is van hyperac
tiviteit en ongeremd gedrag (casus 11 en 12). Deze groeperingen zijn op basis van de 
meer objectieve gegevens omschreven in 6.13.1. Als wij deze typen gegevens met elkaar 
in relatie brengen en verbinden met onze klinische beoordeling, dan concluderen wij dat 
in de twaalf behandelde cases met betrekking tot de IP-gerelateerde kenmerken drie hoofd
groepen te onderscheiden zijn. 

- IP's (vooral die met autisme of aan autisme verwante stoornissen) die overgevoelig zijn 
voor stimuli en problemen hebben met het verwerken van prikkels en informatie (casus 1, 
3,5, 7, 9 en 10). 

- IP's die vooral inhibitieproblemen hebben. Zij hebben geen controle over hun impulsen en 
kunnen hun gedrag niet stoppen. Zij vertonen kenmerken van ADHD-problematiek (casus 
2,8, H e n 12). 

- IP's die geen rekening houden met de ander en extreem eigenzinnig gedrag vertonen. Zij 
vertonen kenmerken van 'conduct disorders' (casus 4 en 6). 

Wellicht kan men concluderen dat jongeren met een verstandelijke handicap die voldoen aan 
kenmerken van een van de drie genoemde hoofdgroepen meer risico lopen om in een behan
delingsimpasse terecht te komen. 
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