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Samenvatting 

Bij de begeleiding van residentieel opgenomen jongeren met een verstandelijke handicap en 
psychische stoornissen ontstaan soms tijdens het verblijf in de behandelsetting buitengewoon 
moeilijke situaties. Situaties waarbij zowel het begeleidend en behandelend team, alsook de 
ouders niet meer weten hoe zij met de toename van het probleemgedrag van de jongere moe
ten omgaan. In dergelijke situaties vertoont de jongere met een verstandelijke handicap veel
al ernstige vormen van agressie, zelfverwonding, apathie of obsessief oppositioneel gedrag. 
Met de aanwezige behandelknowhow lukt het niet meer het ernstige probleemgedrag te stop
pen, waardoor handelingsverlegenheid ontstaat. Dit leidt tot machteloosheid bij de begelei
ders en tot wanhoop bij de ouders. Het niet meer weten hoe met de situatie om te gaan, leidt 
veelal ook tot onderlinge spanning en strijd tussen de medewerkers van de kliniek waar de 
jongere opgenomen is, en de ouders. De daarmee gepaard gaande onderlinge spanning heeft 
een effect op de jongere met een verstandelijke handicap dat zich uit in toename van extra 
probleemgedrag. Er ontstaat een vicieuze cirkel van onmacht en handelingsverlegenheid bij 
de begeleiders, wanhoop bij de ouders en ernstige escalatie van destructief gedrag bij de jon
gere met een verstandelijke handicap. Iedereen raakt gevangen in een negatieve spiraal. In 
dit boek zijn dergelijke situaties impasses genoemd. 

De auteurs hebben in de praktijk een behandelmethode ontwikkeld waarmee het mogelijk 
bleek dergelijke impasses in de meeste gevallen te doorbreken. Deze nieuwe therapievorm 
wordt 'combinatiebehandeling' genoemd omdat het een combinatie is van een individu-geo
riënteerde benadering en een systeemtherapeutische benadering. De praktijkervaring met deze 
combinatiebehandeling heeft ertoe geleid de methode te beschrijven en onderhavig onder
zoek op te zetten. 

In hoofdstuk 1 worden twee onderzoeksvragen gesteld: 
1 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? 

2 Welke veranderingen zijn er vast te stellen bij de jongere, de ouders en de begeleiders van 
de kliniek? 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische uitgangspunten beschreven die ten grondslag liggen 
aan de combinatiebehandeling. De individu-georiënteerde benadering is beschreven in een 
balanstheorie, die een synthese vormt tussen het biopsychosociale model en de antroposofi
sche orthopedagogie. De balanstheorie geeft een rationale voor enerzijds het rekening hou
den met de handicap en anderzijds het leeftijdsadequaat aanspreken op de eigen verant
woordelijkheid van een persoon met een verstandelijke handicap. Bij de systeemtherapeuti
sche benadering wordt beschreven hoe de communicatiepatronen tussen de verschillende sub-
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systemen (ouders en begeleiders) rondom een geïdentificeerde patiënt (IP) in elkaar grijpen 
en de impasse kunnen versterken. De ouders, de medewerkers van de kliniek en de jongere 
met een verstandelijke handicap vormen een driehoek die, als er sprake is van een impasse, 
gelijkwaardig en volwaardig aangesproken moeten worden. Dit betekent dat de persoon met 
een verstandelijke handicap betrokken wordt in de behandeling en dat het hebben van een ver
standelijke handicap geen doorslaggevend excuus vormt voor het vertonen van probleemge
drag. 

In hoofdstuk 3 wordt de methode van combinatiebehandeling beschreven en de daaruit voort
vloeiende interventies. Als er geconstateerd is dat er sprake is van een impasse, start de com
binatiebehandeling met een sessie die als doel heeft een gezamenlijk vertrekpunt te creëren. 
Vervolgens wordt de tweede sessie beschreven, die volgens een vast patroon en een vaste volg
orde verloopt. De IP is in de sessie aanwezig. Eén van de sleutelmomenten in deze sessie is 
het herdefiniëren van het probleemgedrag. Na deze sessie volgt er een nasessiebespreking 
door de therapeuten, met als doel om te reflecteren en eenduidige interpretaties van de the
rapeuten beweeglijk te houden. De combinatiebehandeling verloopt verder middels vervolg-
sessies, waarin opdrachten een belangrijke plaats innemen. Na elke vervolgsessie vindt een 
nabespreking plaats door de beide therapeuten aan de hand van vaste items. De combinatie
behandeling wordt afgesloten met een laatste sessie. In deze laatste sessie wordt vanuit de 
herinnering van de aanwezige participanten teruggekeken naar de situatie bij de start van de 
combinatiebehandeling en de situatie aan het einde. Er wordt vastgesteld of de impasse door
broken is en er worden afspraken gemaakt over eventuele follow-up contacten. De combina
tiebehandeling bestaat uit maandelijkse sessies van zestig minuten per keer, waarbij alle 
betrokkenen in de sessie aanwezig zijn, te weten begeleiders, ouders, en de IP zelf. 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de twee onderzoeksvragen beantwoord worden. Om na 
te gaan hoe het daadwerkelijk diagnostisch en hulpverlenend handelen verloopt, is ervoor 
gekozen alle sessies en de nasessies volgens een vastgesteld protocol te registreren. Per casus 
is een vast design gevolgd om mogelijk te maken dat er een relatie gelegd kan worden tussen 
het probleem, de behandeling en de uitkomst. Tevens zijn er bij aanvang en bij beëindiging 
testen afgenomen om na te gaan of er via instrumentmetingen veranderingen vast te stellen 
zijn bij ouders, begeleiders en de IP. 

In hoofdstuk 5 is per inhoudelijk item vastgesteld of de therapeuten de beschreven behan
delmethode ook daadwerkelijk hebben toegepast. Als er afgeweken is van de methode, dan 
is verklaard waarom dat is gebeurd. Tevens wordt per casus beschreven hoe de behandeling 
verlopen is, welke afwijkingen er van de vooraf beschreven methode hebben plaatsgevonden, 
en wat de reden daarvoor is. 

Hoofdstuk 6 behandelt per casus de relatie tussen probleem bij aanvang, de behandeling en 
resultaat van de combinatiebehandeling. Per casus wordt de situatie bij de start van de com
binatiebehandeling in kaart gebracht. Dit gebeurt zowel aan de hand van de protocollen als 
aan de hand van de instrumentmetingen (testen en vragenlijsten). Het hoofdstuk eindigt met 
een aantal vergelijkingen over het totaal van de twaalf cases. Met betrekking tot de diagnos
tiek van de IP's is er bij acht van de twaalf cases sprake van autisme of aan autisme verwan
te stoornissen, bij drie van de twaalf cases van chromosomale of genetische afwijkingen en 
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bij één van de twaalf is er sprake van een cerebrale beschadiging. Wat betreft het probleem
gedrag is opmerkelijk dat er bij zes cases sprake is van agressie (soms in combinatie met zelf-
verwonding), bij vier cases van dwangmatig obsessief en dwingend gedrag en bij twee cases 
van hyperactiviteit. 

In hoofdstuk 7 worden de twee onderzoeksvragen beantwoord. Een van de conclusies is dat 
de combinatiebehandeling toepasbaar is in ernstige impassesituaties en volgens protocol uit
gevoerd kan worden. Een aanvulling op de behandelmethode zijn 'tusseninterventies'. Dit 
zijn interventies tijdens het verloop van de behandeling om één van de subsystemen (ouders 
of begeleiders) te ondersteunen. Deze interventies zijn in beperkte mate toegepast. Vastgesteld 
is dat bij elf van de twaalf cases de impasse doorbroken is en dat de per casus vastgestelde 
werkdoelen in voldoende mate gehaald zijn. De diverse meetinstrumenten geven een licht 
positieve ondersteuning aan deze - op de protocollen gebaseerde - conclusies, maar blijken 
volgens de onderzoekers te weinig gedifferentieerd te zijn om de conclusies overtuigend te 
ondersteunen. 

In hoofdstuk 8 volgt een nabeschouwing met discussie-elementen en de auteurs geven aan
bevelingen voor het gebruik van de combinatiebehandeling door hulpverleners en voor ver
der onderzoek. De combinatiebehandeling is in eerste instantie gericht op het doorbreken van 
een impasse bij ernstige handelingsverlegenheid, maar is tevens een middel om veranderin
gen te bestendigen. Het is daarom wellicht gerechtvaardigd te spreken van een fase waarin 
de impasse doorbroken wordt (de eerste drie maanden van de combinatiebehandeling) en 
een fase waarin de veranderingen bestendigd worden (de daaropvolgende tien maanden) om 
terugval te voorkomen. De combinatiebehandeling kan beschouwd worden als een aanvul
ling op, en een alternatief voor, behandelmogelijkheden voor jongeren met een verstandelij
ke handicap met zeer ernstig probleemgedrag in negatief escalerende behandelsituaties die 
leiden tot impasses. Specifiek voor de combinatiebehandeling is dat de IP, ongeacht zijn ver
standelijke handicap, integraal betrokken wordt bij de behandeling en zijn eigen ontwikke
ling mede zelf dient te bepalen. Het lijkt gerechtvaardigd de combinatiebehandeling als een 
bruikbare methode te beschouwen om ernstig probleemgedrag te behandelen, handelings
verlegenheid bij begeleiders op te lossen en de onmacht bij de ouders te veranderen in het 
kunnen hanteren van hun kind. De combinatiebehandeling kan vanuit een consultatiemodel 
ingezet worden. 
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Summary 

During the supervision of young mentally handicapped persons with a psychological disor
der, who are admitted to residential care, exceptionally difficult situations may sometimes 
occur. These are situations whereby the carers and members of staff plus the parents feel inca
pable of coping with the increasing problem behaviour of the young person. In such situations 
the mentally handicapped person will often show serious forms of aggression, self-mutila
tion, apathy or obsessive opposing behaviour. It seems impossible with the available know-
how to put a stop to this problematical behaviour and this lead to a feeling of powerlessness 
by the carers and members of staff, and of despair by the parents. This in turn will often lead 
to tension and conflict between the parents and the team in the clinic where the young men
tally handicapped person is staying, and then the accompanying tension can so effect the 
young person as to lead to increasing problem behaviour. A vicious circle arises of feelings 
of impotence and perplexity by the carers and members of staff, parental despair, and serious 
escalation of destructive behaviour on the part of the young person. Everyone becomes caught 
up in a negative downward spiral. In this book such situations are called impasses. 

The authors have developed in practice a method of treatment whereby it becomes possi
ble in most cases to break through the impasse. This new form of treatment is called "com
bination treatment" because it is a combination of the individual-orientated approach and a 
system- therapeutic approach. The experience in practice with this combination treatment has 
led to the method being described and to the setting up of appropriate investigation. 

In chapter 1 two investigative questions will be asked. 
1 What actually is the substance of the diagnostic and therapeutic action taken during the 

combination treatment and which similarities are there between the actual action and the 
preferable action? 

2 What changes can be ascertained in the young person, the parents and the carers in the 
clinic? 

In chapter 2 the theoretical premises are described which form the basis of the combination 
treatment. The individual orientated approach is explained in a balancetheory, which forms 
a synthesis between the bio-psycho-social model and the anthroposophic remedial education. 
The balancetheory gives a rationale, for on the one hand taking the handicapped into account 
and on the other hand addressing the responsibility of the mentally handicapped person at an 
appropriate level for his age. With the system-therapeutic approach a description is given of 
the communication patterns between the various sub-systems (parents, carers and members 
of staff) around an identified patient (IP) and of how these can interact to deepen the impas
se. The parents, the carers and members of staff of the clinic, and the young handicapped pers
on form a triangle, which in the occurrence of an impasse must be approached in an equal and 
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dignified manner. This means that the young person should be involved in the treatment and 
that the fact of his being mentally handicapped can be no excuse for showing problem beha
viour. 

In chapter 3 the combination treatment method and the consequent interventions are explai
ned. If it appears that there is a possible impasse then combination treatment will be put in 
place with a session designed to create a combined starting point. Subsequently a second 
session is described which follows a set pattern and sequence. The IP is present during the 
session. One of the key moments in this session is the relabeling of the problem behaviour. 
After this a post-session discussion takes place between the therapists in order to reflect and 
to assure that unequivocal interpretations of the therapists remain mobile. The combination 
treatment continues with sessions in which assignments have an important place. After each 
future session a summing-up takes place by both therapists regarding regular items. The com
bination treatment is completed with a last session. This involves the various participants 
looking back upon the situation as they remember it at the start of the combination treatment 
and regarding how the situation is at the end. A decision is made as to whether the impasse 
has been broken through and agreements reached regarding eventual follow-up contacts. 
The combination treatment consists of monthly sessions of one hour whereby all partici
pants are present, i.e. supervisors, parents and the IP. 

In chapter 4 a description is given of how the two investigative questions are answered. In 
order to trace how the diagnostic and therapeutic activity takes place it was decided that all 
sessions and post-sessions should follow a set protocol. Per casus a set design is followed to 
make it possible to form a relationship between the problem, the treatment and the result. 
Also, at the beginning and at the close of a the combination treatment tests are performed in 
order to ascertain via instrumental measures (tests and questions) whether changes can be 
registered either in the case of the parents, the supervisors or the IP. 

In chapter 5 the methods followed by the therapists per intrinsic item are determined as to 
whether they have actually kept to the prescribed method. If this is not the case then the reas
on for their deviation is given. 

Chapter 6 discusses per casus the relationship between the problem at the beginning, the tre
atment and the result of the combination treatment. The situation per casus at the start of the 
combination treatment is also mapped out. This is done on the basis of the protocols and on 
the results of the instrumental tests. The chapter ends with a numbers of comparisons over the 
total of the twelve cases. Regarding the diagnostics of the IP in eight of the twelve cases 
there was a question of autism or of a disorder related to autism. In three of the twelve cases 
there was chromosomal or genetic aberration and in one of the twelve there was a possibili
ty of cerebral damage. As regards the problem behaviour it is remarkable that in six cases 
there were signs of aggression, (sometimes in combination with self-mutilation) in four cases 
compulsive obsessive and demanding behaviour, and in two cases hyperactivity. 

In chapter 7 the two questions of investigation are answered. One of the conclusions is that 
the combination treatment can be applied in situations of serious deadlock - impasse and 
can also be performed according to the protocol. Supplementary to this method of treatment 
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are 'intermediate interventions': these take place during the course of treatment for the sup
port of one of the subsystems (parents or supervisors). These interventions will be limited. 
The ultimate conclusion was that in eleven of the twelve cases there was a break-through in 
the impasse and that per casus the work-targets set up were reached in sufficient degree. The 
various measuring instruments show a slightly positive support for the conclusions based on 
the protocols but according to the researchers are not sufficiently differentiated so as to be 
conclusively proven. 

In chapter 8 the authors reflect on the elements under discussion and give suggestions for 
use by supervisors and therapists of the combination treatment, and suggestions for further 
investigation. The combination treatment was intended to achieve a breakthrough in an impas
se when it seemed as though this was becoming impossible. It is therefore probably reason
able to speak of a phase wherein the impasse is broken through (the first three months of the 
combination treatment) and a phase wherein the changes will be stabilised (the following ten 
months) in order to prevent a relapse. The combination treatment can be seen as a supplement 
to, and an alternative for possible methods of treatment of young mentally handicapped peop
le with an extremely serious behaviour problem, when negative escalating situations arise 
during the course of treatment leading to impasses. The fact that the IP regardless of this men
tal handicap is integrated in the treatment and is expected to be involved in decisions regar
ding his own development, is specific to the combination treatment. It seems justifiable to 
regard the combination treatment as a useful method in the treatment of serious behaviour 
problems, in cases where the medical team sees no way out of deadlock, and in order to achie
ve a situation where instead of a feeling of powerlessness the parents feel able to handle their 
child. The combination treatment can be put in practice by the use of a consultation model. 
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