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8 Nabeschouwing, discussie en aanbevelingen 

In de conclusies in hoofdstuk 7 constateerden wij reeds dat de ontwikkelaars van de beschre
ven behandelmethode deze daadwerkelijk toegepast hebben, en dat aan het einde van de com
binatiebehandeling blijkt dat de ouders en de begeleiders van de IP (voor het merendeel) 
vinden: 
- dat de impasse doorbroken is; 
- dat er weer perspectief is, dat zij zich bevrijd voelen uit een beklemmende situatie en dat 

zij zich zekerder voelen in de omgang met de IP; 
- dat de gedragsproblemen in frequentie en heftigheid afgenomen zijn, maar nog wel bestaan; 
- dat de belasting niet veranderd is; 
- dat de opvoedcompetentie niet beduidend is toegenomen. 

Dit geeft aan dat de bij de impasse betrokken participanten opgelucht zijn en dat komt door
dat de gedragsproblemen minder extreem, minder intens en minder bedreigend zijn, én door
dat zij zich zekerder voelen. 

Dit doet de vraag opkomen of wij dit resultaat voldoende vinden. Ons antwoord hierop is: 
ja, want ernstige impassesituaties zijn doorbroken. Er heeft crisisinterventie plaatsgevonden. 
Dit werpt echter een nieuwe vraag op, namelijk: is dit resultaat niet in een kortere tijd te berei
ken? De impasse is in het merendeel van de cases in gemiddeld drie maanden reeds door
broken. Gezien echter de homeostatische krachten in het systeem en de daarbij behorende 
weerstand tot verandering is langdurige doorbehandeling noodzakelijk om terugval in oude 
gedragspatronen te voorkomen. Na de eerste drie maanden, als de impasse doorbroken is, 
wordt gewerkt aan thema's die minder betrekking hebben op het dominante probleemge
drag, maar meer gericht zijn op algemene leeftijdsadequate ontwikkelingsthema's. Door het 
engagement van de betrokken participanten bij deze andere ontwikkelingsthema's verdwijnt 
het oorspronkelijke impassethema naar de achtergrond. Men raakt geïnvolveerd in een nieu
we realiteit. Deze doorwerking is in onze optiek van belang om recidiven te voorkomen. Het 
doorbreken van de impasse in engere zin kan dus in een kortere tijd, maar de bestendiging 
van de veranderingen vergt meer tijd. Discutabel blijft hoe lang daarvoor nodig is. In het kader 
van dit onderzoek hebben wij bij aanvang de duur van de combinatiebehandeling vastgesteld 
op ongeveer 14 maanden. In de praktijk van deze 12 cases blijkt dat dit fluctueert tussen negen 
en 23 maanden. 

Wat wij als ontwikkelaars en onderzoekers niet vooraf in het ontwerp van de behandelings
methode hebben opgenomen is dat er in het proces van de combinatiebehandeling twee fasen 
te onderscheiden zijn, namelijk: het doorbreken van de impasse én het bestendigen van de 
veranderingen om terugval te voorkomen. Achteraf beschouwd zou men vanuit het beter 
onderscheiden van deze twee fasen heldere criteria kunnen ontwikkelen om beter te kunnen 
beoordelen wanneer overgegaan kan worden van de eerste naar de tweede fase, en wanneer 
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de tweede fase afgerond kan worden. Dat zou de totale behandelperiode kunnen bekorten. Dit 
zou nader onderzocht kunnen worden. 

Eveneens is ons achteraf duidelijk geworden dat in de afsluitende fase, tijdens de laatste ses
sie, in de meeste van de 12 cases de ouders en begeleiders de mogelijkheid aangereikt wordt 
door de therapeuten om bij een dreigende terugval tijdig een beroep te kunnen doen op een 
herhalingssessie. Dat wij dit aanbod doen heeft te maken met de behoefte van ouders en bege
leiders aan de steun van de therapeuten en het referentiekader van de combinatiebehandeling. 
De behoefte van de ouders en begeleiders aan steun is gezien de ernst van de beginsituatie 
een realiteit die begrijpelijk is en erkenning verdient. Tevens is gebleken dat wij als thera
peuten deze behoefte aan steun gebruiken als ingang tot een interventie die de eigen compe
tentie van de ouders en begeleiders nog eens positief bevestigt. Deze interventie kan ons 
inziens als vast item opgenomen worden in het protocol van de laatste sessie. Bij sommige 
cases is gebleken dat ouders en begeleiders van deze mogelijkheid tot herhalingssessies 
gebruik maken. 

Zoals wij reeds in de conclusies 8 en 9 (in hoofdstuk 7) aangaven, worden de positieve ver
anderingen die de combinatiebehandeling met zich meebrengt vooral onderbouwd door de 
protocolverslagen. De instrumentmetingen bevestigen dit slechts zeer ten dele, geven over
wegend 'geen verschil' aan, en in een enkel geval wordt achteruitgang gescoord. Dit roept de 
vraag op of de uitkomst op basis van de protocollen wel enige mate van objectiviteit in zich 
draagt. De gemelde vooruitgang door ouders en begeleiders vindt immers plaats in de con
text van de voorlaatste en laatste sessies in aanwezigheid van de beide therapeuten en onder 
de regie van beide therapeuten. Terwijl de instrumentmetingen bij ouders en begeleiders daar
entegen afgenomen worden bij afwezigheid van de therapeuten en deels door derden. De vraag 
is gerechtvaardigd of ouders en begeleiders zich in aanwezigheid van de therapeuten wel vol
doende vrij voelen om negatieve ervaringen te communiceren. Dit kan zeker een kritische 
kanttekening zijn ten aanzien van de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Alhoewel wij ons 
bovenstaande realiseren, menen wij toch te kunnen stellen op grond van het in vrijwel alle 
cases feitelijk aanzienlijk afgenomen probleemgedrag en het ontbreken van handelingsver-
legenheid bij beëindiging van de combinatiebehandeling dat de aanvankelijke impassesitu
atie doorbroken is en dat er sprake is van een nieuwe context waarin ontwikkeling van de IP 
mogelijk is. Ons inziens zijn veel fijnmaziger instrumenten nodig om de mate van intensiteit 
van de probleemgedragingen en de impact daarvan op de omgeving te kunnen meten. 
Overigens kan ter vergroting van de objectiviteit betreffende de gemelde vooruitgang nog ver
meld worden dat dit ook door derden vastgesteld zou kunnen worden aan de hand van de 
beschikbare videobanden van alle sessies over alle cases (slechts een enkele sessie ontbreekt 
vanwege storing in de apparatuur). 

In de feedback van de ouders en de begeleiders na afloop van de combinatiebehandeling komt 
zeer duidelijk naar voren dat ons uitgangspunt - dat ook een mens met een verstandelijke han
dicap verantwoordelijk is en gesteld kan worden voor zijn eigen doen en laten - een wezen
lijk element is in onze benadering. Dit wordt door ouders en begeleiders in de eerste sessies 
aanvankelijk als schokkend ervaren. Het staat in hun beleving haaks op eerdere hulpverle
ningservaringen en gangbare opvattingen in de hulpverlening. Het feit dat er in de combina
tiebehandeling met in plaats van zonder en over de IP gecommuniceerd wordt, is voor ouders 
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en begeleiders al een andere benadering. Dat vervolgens de IP ook nog verantwoordelijk 
gesteld wordt voor zijn problematische gedrag en op een directieve wijze daarop aangespro
ken wordt, gaat in hun beleving tegen de tot dan toe gebruikelijke bejegening in. Gebruikelijk 
is dat problematisch gedrag bij mensen met een verstandelijke handicap gezien wordt als 
gevolg van de handicap en daarmee geaccepteerd wordt als een onvermijdelijk bijeffect, waar 
de verstandelijk gehandicapte zelf niets aan kan doen. Reiss & Szyszko noemen dit bijeffect 
'diagnostic overshadowing'. Reiss (1994) omschrijft dit als volgt: "The phenomenon of dia
gnostic overshadowing refers to instances in which the presents of the mental retardation 
decreases the diagnostic significance of an accompanying behavior problem". Een dergelij
ke opvatting speelt ook een rol in een aantal gangbare hulpverleningsopvattingen over autis
me en de omgang met mensen met autisme en aan autisme verwante stoornissen. Hierin wordt 
er over het algemeen vanuitgegaan dat mensen met autisme een benadering van algehele con
tinue affectieve omhulling behoeven, dan wel een zeer indirecte, instrumentele, neutrale en 
structurerende benadering (Newson, 1992). Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met een ver
standelijke handicap, ook autisten, juist bij extreem gedrag op een leeftijdsadequate wijze 
aangesproken willen worden als een zelfverantwoordelijk individu. Tijdens de combinatie
behandeling brengen wij dit in praktijk door enerzijds rekening te houden met de beperkin
gen (Wing, 1994) die de handicap met zich meebrengt en anderzijds door het individu als vol
waardig en zelfsturend persoon aan te spreken. De in hoofdstuk 2 beschreven balanstheorie 
geeft hiervoor een kader. De betekenis hiervan kan het denken over mensen met een ver
standelijke handicap en autisme een nieuwe impuls geven en daarmee de weg openen tot nieu
we behandelingsmogelijkheden. 

De vraag die gesteld kan worden is of deze door ons ontwikkelde therapievorm voorziet in 
een lacune in de behandelingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke handicap, 
waarbij sprake is van handelingsverlegenheid vanwege ernstige vormen van agressie en ern
stig zelfverwondend gedrag. Dit is een kenmerk van de problematiek bij het merendeel van 
de door ons behandelde cliëntsystemen. Bij ernstig probleemgedrag bij mensen met een ver
standelijke handicap zijn er psychotherapievormen ontwikkeld vanuit de psychoanalytische 
richting, de Rogeriaanse richting en de gedragstherapeutische richting (Peters, 1995). 

Bij therapievormen gebaseerd op de psychoanalytische richting wordt erkend dat zij slechts 
in zeer beperkte mate toepasbaar zijn bij mensen met een verstandelijke handicap, en dan nog 
slecht wanneer er sprake is van een hoog niveau. 

Vanuit de Rogeriaanse therapie zijn vooral vaardigheden ontwikkeld, zoals concretiseren 
van gevoelens, actualiseren, self disclosure, empathie en integrerende interventies, die een 
hulp kunnen zijn in de bejegening van mensen met een verstandelijke handicap en ernstig pro
bleemgedrag. Er is echter vanuit deze stroming niet een specifieke therapievorm ontwikkeld 
voor zulke ernstige probleemsituaties. 

Vanuit de gedragstherapeutische richting zijn er verschillende methoden ontwikkeld om 
agressief en zelfverwondend gedrag te beïnvloeden middels negatieve en positieve bekrach
tigingmechanismen die vaak in minder extreme probleemsituaties een positieve bijdrage leve
ren aan de afname van negatief gedrag. In ernstige situaties waarbij handelingsverlegenheid 
is ontstaan zijn ook deze gedragbeïnvloedende therapievormen meestal niet meer afdoende. 
Gardner & Graeber (1994) onderkennen ditzelfde probleem en duiden daarbij op het belang 
van het doen van interventies die de vaardigheden en de competentie van de IP verhogen om 
zich beter te leren verhouden tot zijn omgeving. Zij doen dit onder andere door het aanleren 
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van alternatieve communicatiemogelijkheden en door het aanleren van alternatief gedrag bij 
het opkomen van agressieve gevoelens en vormen van 'self-management' zoals 'self-moni-
toring' en 'self-evaluation'. Elementen hiervan zijn ook opgenomen in onze combinatiebe
handeling. 

Binnen de psychiatrie zijn eveneens behandelingen ontwikkeld die toegepast kunnen wor
den bij gedragsproblemen van mensen met een ernstige verstandelijke handicap (Scheers 1998 
en Scheers & Minderaa, 1995). In deze benadering wordt veelal vanuit integratie van meer
dere invalshoeken gewerkt, zoals de medisch-biologische benadering - bijvoorbeeld met 
behulp van medicijnen, de individueel-psychologische benadering - bijvoorbeeld met behulp 
van vormen van psychotherapie, en de ecologisch sociaal-psychologische invalshoek - bij
voorbeeld met behulp van systeemtherapie en gezinsondersteuning. Veelal wordt de psy
chiatrische knowhow als toegevoegde waarde op consulentbasis bij de behandeling betrok
ken. Er is echter nog geen sprake van een uitgekristalliseerde behandelvorm voor dergelijke 
impasses. 

Voor zover ons bekend is de electro-aversietherapie die gehanteerd wordt door Duker, 
Van Schaik, Seys en Didden (1992) wel een therapievorm die specifiek gericht is op de behan
deling van ernstig zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke handicap. Los 
van de ethische vragen die deze therapievorm oproept bij hulpverleners en ouders, worden er 
in bepaalde situaties resultaten gemeld van afname van zelfverwondend gedrag. 

Vanuit de literatuur is ons het 'Queensland model' bekend, een trainingsprogramma met 
een omschreven protocol in vijf sessies om ernstige gedragsproblemen te behandelen. Gemeld 
wordt dat de effectiviteit van dit model nog geëvalueerd moet worden, maar dat de indruk 
bestaat dat de gedragsproblemen door toepassing hiervan afnemen (Attwood & Joachim, 
1994). 

Wij denken dat de door ons ontwikkelde therapievorm in zeer ernstige situaties, waar spra
ke is van handelingsverlegenheid ten gevolge van agressie en/of zelfverwonding bij mensen 
met een verstandelijke handicap, een alternatiefis en een bruikbare aanvulling op de bestaan
de mogelijkheden. 

In het veld van de psychiatrie zijn vanuit de ecologische en sociaal-psychologische invals
hoek diagnostiek en therapievormen ontwikkeld om de sociale context van de cliënt in de 
behandeling te betrekken (Scheers en Minderaa, 1995). In het veld van de zorg voor mensen 
met een verstandelijke handicap wordt vanuit de ecologische benadering in toenemende mate, 
zeker in diagnostische zin, gekeken naar de omgevingsaspecten die aanleiding en/of oorzaak 
van de gedragsproblemen zijn (Van Gennep, 1995 enl997). De behandeling vanuit deze eco
logische benadering is gericht op verandering van het gedrag van de cliënt door middel van 
de verandering van de omgeving. Systeemtherapeutische inzichten worden daarbij soms ook 
gebruikt als referentiekader. 

Onze therapie is een combinatie van een individueel gerichte en een systeemgerichte bena
dering. De systeemtherapeutische benadering in onze therapievorm richt zich niet op aspec
ten in het omgevingsveld van de cliënt, maar op het gehele systeem; IP, ouders (eventueel 
broers en zussen) en begeleiders (eventueel andere direct betrokken behandelaars). Deze 
systeemtherapeutische benaderingswijze waarin zowel de IP, de ouders alsook de begeleiders 
object van therapie zijn, wordt, voorzover ons bekend, slechts in geringe mate als consulta
tiemodel bij psychiatrisch-klinische settingen gebruikt. Van settingen waarbij de IP naast ern
stige gedragsproblemen ook een verstandelijke handicap heeft, zijn ons geen voorbeelden 
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bekend. Systeemtherapie bij mensen met een verstandelijke handicap wordt nog slechts in 
geringe mate toegepast. Op kleine schaal wordt wel gezinstherapie toegepast bij gezinnen met 
een kind met een verstandelijke handicap (Hollins, Sinason & Thompson, 1994). Hierin is 
vooral de aandacht gericht op de verwerking van de emotionele gevolgen van het hebben van 
een kind met een verstandelijke handicap voor de verschillende gezinsleden en op het leren 
van meer adequate omgangsvormen binnen het gezin. Dat er nog relatief weinig gebruik 
gemaakt wordt van systeemtherapie heeft waarschijnlijk te maken met het gegeven dat er bin
nen de systeemtherapie weinig ervaring is opgebouwd in het werken met mensen die ernsti
ge beperkingen hebben en zich niet adequaat kunnen uiten. Thomson (1998) beschrijft vor
men van systeempsychotherapie bij kinderen met een lichte verstandelijke handicap, waarin 
vooral de acceptatie van de handicap als cruciale factor voor het systeem centraal staat. Tegen 
die achtergrond is juist het samenvoegen van de individueel georiënteerde orthopedagogie 
en de systeemtherapie - in de therapie aanwezig in de twee therapeuten - een vruchtbare com
binatie. 

Op basis van inmiddels tien jaar ervaring met de toepassing van de combinatiebehandeling, 
het beschrijven van de behandelingsmethode, het hanteren van protocollen en het doen van 
onderhavig onderzoek voelen wij ons gesterkt in de overtuiging dat de combinatiebehande
ling een bruikbare methode is om zeer ernstige impasses in de ontwikkeling van mensen met 
een verstandelijke handicap te doorbreken. Buiten de context van het onderzoek hebben wij 
de combinatiebehandeling ook, met goed resultaat, toegepast als consulenten bij impasses 
rondom verstandelijk gehandicapte mensen in andere klinische settings. 

Aan het veld van de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun 
ouders en begeleiders zouden wij de volgende aanbevelingen willen doen. 
- Voor het komen tot een aanpak bij ernstige gedragsproblemen - zoals agressie, zelfver-

wonding, dwangmatigheid, ontremming, enzovoort - bij mensen met een verstandelijke 
handicap, zijn er in de hulpverlening reeds vele analyse-, behandel- en overlegmethoden 
ontwikkeld. Wij nemen echter waar dat nog in zeer veel benaderingswijzen de verstande
lijk gehandicapte zelf, veelal juist vanwege zijn handicap, niet actief betrokken wordt bij 
de oplossing van het probleem. Ook de ouders of andere betekenisvolle relaties van de IP 
(het sociale netwerk) worden bij het komen tot een aanpak nog weinig ingeschakeld. In 
onze optiek is het van uitermate groot belang om juist bij ernstige gedragsproblemen van 
mensen met een verstandelijke handicap de verstandelijk gehandicapte zelf actief in te 
schakelen bij het oplossen van de eigen gedragsproblemen. In onze optiek is het zo dat men 
nu eenmaal nooit het probleem voor een ander kan oplossen. In die zin is iedereen ver
antwoordelijk voor zijn eigen gedrag en dit geldt in gelijke mate voor mensen met een ver
standelijke handicap. Wij vinden dan ook dat zij aanspreekbaar zijn op hun eigen verant
woordelijkheid. Het op deze manier omgaan met de eigen verantwoordelijkheid van jon
geren is wel bekend vanuit pedagogische opvattingen bij de normale ontwikkeling van 
het kind. Dit wordt door Van den Broek & De Mul (1998) in aanhaling van De Boer 
beschreven als contrafactische anticipatie. De Boer zegt: "Bij een contrafactische antici
patie van het besef van verantwoordelijk-zijn lopen wij vooruit op iets dat nog geen feit 
(dat wil zeggen contrafactisch) is, maar dat juist (of ten minste mede) door de verwach
ting in het leven wordt geroepen". Van den Broek en de Mul stellen dat deze contrafacti
sche anticipatie een belangrijke rol speelt in de opvoeding wanneer je bij kinderen appel
leert aan een verantwoordelijksbesef dat er nog niet (volledig) is, maar dat mede door dit 
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appèl bevorderd wordt. Wij hanteren dit uitgangspunt ook bij jongeren met een verstan
delijke handicap. 
Een andere realiteit is dat gedragsproblemen altijd plaatsvinden in interactie met anderen. 
Hierin ligt de reden om de direct betrokkenen in de omgeving van de persoon met de ver
standelijke handicap in te schakelen bij het komen tot gedragsveranderingen. De direct 
betrokkenen zijn bij mensen met een verstandelijke handicap in een klinische setting meest
al de ouders, broers en zussen en begeleiders en behandelaars. Om bij ernstige gedrags
problemen het proces werkelijk goed te kunnen begeleiden, is zowel de deskundigheid van 
de individugeoriënteerde benadering alsook de systeemgeoriënteerde benadering noodza
kelijk. 
Wij vinden het een noodzaak om in klinische settings bij ernstige probleemsituaties met 
mensen met een verstandelijke handicap, de persoon met de verstandelijke handicap vol
ledig te betrekken bij de oplossing van zijn eigen probleem, alsook de ouders en de bege
leiders. Om dit proces goed te begeleiden is naast de individueel gerichte benadering de 
inzet van systeemtherapie een voorwaarde. 
Vanuit de klinische praktijk en de ervaring als consulenten is ons gebleken dat ernstige 
agressieproblematiek en zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke han
dicap vaak te lang vanuit éénzelfde optiek benaderd wordt, zonder dat de problematiek ver
mindert. Er ontstaan dan situaties waarin dergelijk probleemgedrag als onbeïnvloedbaar 
ervaren wordt en wordt toegeschreven aan de handicap. Het wordt daarmee een IP-gebon-
den kenmerk. 
Wij vinden dit een miskenning van de realiteit. Ons advies is om situaties van ernstig agres
sief gedrag en zelfverwonding bij mensen met een verstandelijke handicap in een vroeg
tijdig stadium te diagnosticeren als een impasse; een impasse die doorbroken moet wor
den en behandeld kan worden met de combinatiebehandeling. 
Aanvankelijk hebben wij de combinatiebehandeling toegepast in de eigen klinische setting 
en pas in een latere fase als consulent in andere klinische settings. Onze ervaring is dat als 
therapeuten de combinatiebehandeling toepassen in de eigen klinische setting extra alert
heid geboden is. Er is namelijk dan snel het gevaar onderdeel te zijn van het systeem waar
mee je werkt, hetgeen rolverwarringen op kan leveren. Dit gevaar is minder aanwezig als 
de combinatiebehandeling toegepast wordt vanuit een externe positie. Als externe consu
lent is het gemakkelijker om op metaniveau te functioneren en als toegevoegde deskun
digheid ervaren te worden (zie ook Eding & van Gemert, 1996 en Gremmen & Kok, 1993). 
Ons advies is om de combinatiebehandeling in te zetten zodra er een impasse is gecon
stateerd dan wel gediagnosticeerd vanuit een consultatiemodel. 
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