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Bijlage 1 

Scoringstabellen vaste items behandelingsmethodiek combinatiebehandeling (bij 5.2) 

Casus / 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

1 Anamnese en probleembeschrijving ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

2.1 Impassebeleving van ouders en medewerkers 

instituut worden in sessie met beide therapeuten 

besproken en uitgewerkt tot ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
2.2 Samenvatting probleem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
2.3 Gemeenschappelijk vertrekpunt ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
2.4 Contract ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee ov 

OU 

nee nee nee nee nee nee nee 

3.1 Driehoek kind, ouders en medewerkers 

instituut aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.2 Concreet startprobleem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.3 Herdefinitie probleem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.4 Werkrichting en opdracht voor thuis 

en instituut gelijk ja ja Ja 
ja ja ja ja ja nee ja ja ja 

3.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.6 Inleving in IP ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.7 Beeldvorming: deprogrammeren 

eenduidige causaliteit ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.8 Circulaire hypothese ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3.9 Oriëntatie en richtingbepaling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee nee nee nee nee br 

wis 
nee nee 

4.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja 
4.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja 
4.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.7Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
4.10 Circulaire hypothese nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee ov 

OU 

nee nee nee nee ov 
bh 

nee nee 

5.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja 
5.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.5 Nabespreking twee thera peuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ia nee ja ja 
5.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
5.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja 
5.10 Circulaire hypothese ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee 
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Casus ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.1 Driehoek aanwezig ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
6.10 Circulaire hypothese ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee nee nee nee mo 

fax 
vid 
tel 

nee nee nee 

7.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
7.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee 
7.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja 
7.9 Systeemwerking ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja nee 
7.10 Circulaire hypothese ja ja ja nee nee ja nee ja ja ja ja nee 
Tusseninterventie ov 

om 
nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee 

8.1 Driehoek aanwezig ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
8.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
8.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja nee ja ja ja ja ja nee ja nee 
8.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja 
8.5 Nabespreking twee therapeuten nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
8.6 Wat valt op? nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
8.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek nee ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
8.8 Gezinsdiagnostiek nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
8.9 Systeemwerking nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee 
8.10 Circulaire hypothese nee ja nee nee nee nee ja ja ja ja ja nee 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee ov 

mo 
nee nee nee nee nee br 

ha 
+st 

9.1 Driehoek aanwezig ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja 
9.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja 
9.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja 
9.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja 
9.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
9.6Watvaltop? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
9.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja 
9.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
9.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
9.10 Circulaire hypothese nee ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee ov 

mo 
nee nee nee nee nee 
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Casus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
10.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja 
10.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
10.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja nee ja ja ja ja ja nee ja ja 
10.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
10.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
10.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja 
10.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja 
10.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja 
10.10 Circulaire hypothese ja ja ja ja nee ja ja nee nee ja 
Tusseninterventie nee nee nee nee ov 

OU 

sp 

nee nee nee nee nee 

11.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.6 Wat valt op? ja nee ja ja ja ja ja ja 
11.7Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja nee ja ja ja 
11.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja ja 
11.10 Circulaire hypothese ja nee ja ja ja ja nee nee 
Tusseninterventie nee nee nee sto 

beh 
nee nee nee nee 

12.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja nee ja 
12.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja ja 
12.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja ja 
12.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja ja 
12.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja ja 
12.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja ja 
12.7Antwposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja ja ja ja 
12.8 Gezinsdiagnostiek ja ja ja ja ja ja ja 
12.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja ja 
12.10 Circulaire hypothese ja ja ja ja ja nee nee 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee nee nee 

13.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja 
13.2 Verloop en evaluatie werkopdrachten) ja ja ja ja ja ja 
13.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja ja ja ja 
13.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja ja ja ja ja 
13.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja 
13.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja 
13.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja ja nee ja 
13.8 Gezinsdiagnostiek ja ja nee ja nee ja 
13.9 Systeemwerking ja ja ja ja ja ja 
13.10 Circulaire hypothese ja nee ja ja nee ja 
Tusseninterventie nee nee nee bro nee nee 
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Casus / 2 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14.1 Driehoek aanwezig ja ja ja ja ja ja 
14.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja ja ja ja ja 
14.3 Bijstelling en herhaling ja ja ja nee ja ja 
14.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja nee ja ja ja ja 
14.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja ja ja ja ja 
14.6 Wat valt op? ja ja ja ja ja ja 
14.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja ja ja nee nee ja 
14.8 Gezinsdiagnostiek ja nee nee ja ja ja 
14.9 Systeemwerking ja nee ja ja ja ja 
14.10 Circulaire hypothese ja nee ja nee nee nee 
Tusseninterventie nee nee nee nee nee nee 

15.1 Driehoek aanwezig nee nee 
15.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja ja 
15.3 Bijstelling en herhaling nee ja 
15.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja ja 
15.5 Nabespreking twee therapeuten ja ja 
15.6 Wat valt op? ja ja 
15.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja nee 
15.8 Gezinsdiagnostiek ja ja 
15.9 Systeemwerking ja ja 
15.10 Circulaire hypothese nee nee 
Tusseninterventie nee nee 

16.1 Driehoek aanwezig ja 
16.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja 
16.3 Bijstelling en herhaling ja 
16.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja 
16.5 Nabespreking twee therapeuten ja 
16.6 Wat valt op? ja 
16.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja 
16.8 Gezinsdiagnostiek ja 
16.9 Systeemwerking ja 
16.10 Circulaire hypothese ja 
Tusseninterventie nee 

17.1 Driehoek aanwezig ja 
17.2 Verloop en evaluatie werkopdracht(en) ja 
17.3 Bijstelling en herhaling ja 
17.4 Volgende probleemfocus en werkopdracht ja 
17.5 Nabespreking twee therapeuten ja 
17.6 Wat valt op? ja 
17.7 Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek ja 
17.8 Gezinsdiagnostiek ja 
17.9 Systeemwerking ja 
17.10 Circulaire hypothese nee 
Tusseninterventie nee 

Laatste sessie 
Beeldimpressies aanvangssituatie en situatie nu 
met ouders en medew. inst. ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
Verbaliseren impressies ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
Samenvatting door therapeuten van 
oorspronkelijke impasse en situatie nu ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja nee 
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Bijlage 2 

Volledige weergave van de voorgeschiedenis van de IP, het therapieverloop per sessie inclu
sief interventies en nabesprekingen van therapeuten, en de resultaten van de afgenomen vra
genlijsten en testen van elke casus (1 tot en met 12). 
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Casus 1 (6.1) 

Voorgeschiedenis van D 
Geboortejaar: 1984 
Jaar van opname: 1991 
Datum start combinatiebehandeling: 7/1993 
Samenstelling gezin: moeder, vader, zus (4 jaar ouder) en D 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Tijdens de zwangerschap is moeder langdurig ziek geweest. Zij had een te laag HB-gehalte. 
Ze gebruikte tranquillizers om te kunnen slapen. De zwangerschap is verder normaal verlo
pen. De geboorte verliep voorspoedig. De laatste weeën waren zeer heftig. D huilde direct 
en zag er goed uit. Het geboortegewicht was 4190 gram. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Het gezin is een middenklasse-gezin. De ouders zijn hoog opgeleid en werken beiden. 
Gezondheid van de ouders: Vader heeft last van allergieën van de bovenste luchtwegen. 
Longen en darmen zijn zwakke plekken. Moeder heeft last van chronische vermoeidheid als 
gevolg van een infectie. Ze heeft klachten van depressieve aard. Er is sprake van tweede-gene
ratie oorlogsproblematiek. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
D heeft de eerste drie weken last van geelzucht gehad. De borstvoeding ging moeizaam. D 
groeide goed en was een rondborstige, stevige baby. D kwam moeilijk in een goed dag- en 
nachtritme. Hij was jarenlang zeer vroeg wakker. D heeft veel bovenste-luchtweginfecties 
gehad. Hij was veel ziek of bijna ziek. Hij heeft keel- en oorontstekingen gehad, veel ver
koudheden en bronchitis en op éénjarige leeftijd een longontsteking. Hij heeft geen kinder
ziektes gehad. 
Verloop motorische ontwikkeling 
Met negen maanden zat D. Met één jaar staan, kruipen en tijgeren. Met 16 maanden los lopen. 
D klimt dan veel. Hij fladderde bij opwinding tot drie jaar. De motoriek blijft over de gehe
le linie achter. Bij traplopen trekt D op zijn zesde jaar nog bij. De motoriek is stram en hou
terig. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
D was als baby overwegend vrolijk en tevreden. Als hij huilde was hij ontroostbaar en onbe
reikbaar. Hij ging het liefst om met oudere kinderen. Hij zoekt contact via plagen. Soms heeft 
hij gilbuien uit protest of onmacht. Hij kan delen en heeft oog voor de ander. D is angstig en 
kwetsbaar. 
Spraak, taal, begrip, spel 
D heeft lange tijd zeer weinig gesproken en alleen "uh, uh" gezegd. Hij gebruikte ook geba
ren. De verbale communicatie is het eerste jaar eenrichtingsverkeer geweest. Losse woord
jes sprak hij rond twee jaar. Twee woordzinnen met tweeënhalf jaar. D heeft een kromme zins
bouw ontwikkeld. D heeft in samengestelde zinnen leren spreken, maar bij opname in het 
instituut spreekt hij gebrekkig en onvolledig. D heeft veel tijd nodig om informatie te ver-
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werken. Hij antwoordt traag. D heeft soms afwezige momenten. 
Spelen heeft D weinig gedaan en doet D weinig. Hij kan bijvoorbeeld met een trein rijden, 
maar is daar snel op uitgekeken. Het liefst is hij in de buurt van een ander ouder persoon en 
vraagt dingen. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
D is geobserveerd gedurende een halfjaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie (1990). Hij heeft 
medicatie in de vorm van Orap. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende 
ontwikkeling? 
De eerste jaren hebben de ouders het idee dat er op lichamelijk gebied veel aan de hand is en 
dat de achterstand in zijn ontwikkeling daardoor verklaard wordt. Rond twee en een halfjaar 
hebben de ouders het sterke vermoeden dat de ontwikkeling van D niet 'normaal' verloopt. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten 
van eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
In mei 1989 wordt D door een neuroloog onderzocht die een 'attention deficit' en een 'dys-
fatische ontwikkeling' vaststelde. In 1991 stelde een kinderpsychiater de diagnose 'pervasie-
ve ontwikkelingsstoornis' (PDD-NOS) met problemen in de taalontwikkeling, de wijze van 
communiceren en het reageren op sensorische informatie. Daarbij wordt gesteld dat D een 
onvermogen heeft om sociale situaties in te schatten. D leeft vanuit zichzelf. De omgeving 
zou zich veel aan hem moeten aanpassen. 
In maart 1994 haalde D op de Stanford Binet een IQ van 64. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in 
chronologische volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke 
ontwikkeling en de psychische ontwikkeling 
Tot 13 maanden is D naar een kinderdagverblijf geweest. 
Vanaf 13 maanden tot viereneenhalf jaar is hij vier dagen per week in een gastgezin opge
vangen. 
Van mei 1989 tot juni 1990 is D in een MKD. 
In juni 1990 volgt een opname in de kinderpychiatrie 
In juni 1991 wordt D in dagbehandeling opgenomen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
In september 1991 volgt opname in een kliniek voor kinderen met een ontwikkelingsstoor
nis voor langdurige behandeling, ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
D wordt ervaren als een angstig kind. Hij is bang voor dieren, voor alleen zijn, voor donker. 
D hecht aan vaste patronen en rituelen, bijvoorbeeld vaste wandelroutes en een vaste volgor
de in de dag. De achterstand op het gebied van taal en spraak is aanzienlijk. D heeft sterk aan-
dachtvragend en claimend gedrag. 
9 Reden voor opname 
D eiste in het gezin zeer veel aandacht op. Dit had tot gevolg dat de andere gezinsleden lang
zaam maar zeker uitgeput raakten. Er ontstond een neerwaartse spiraal die niet meer te door
breken was. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
D vaart het eerste jaar na opname wel bij de vaste structuur in de kliniek. Hij functioneert in 
de leefgroep en in de klas met leeftijdgenootjes. Hij leert zich beter uiten. D vindt het in eer
ste instantie leuk op de kliniek, maar langzamerhand gaat hij beseffen dat hij niet meer thuis 
kan wonen. Voor de ouders is de opname eerst een opluchting. Rond D is er vaak iets aan de 
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hand, bijvoorbeeld op het medische vlak. De ouders maken zich daar bezorgd over. Daar komt 
bij dat er herhaaldelijk communicatiestoornissen zijn tussen de ouders en de groepsleiding. 
De ouders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van medewerkers, zorg en communicatie. De 
kliniek heeft steeds meer het gevoel niet te kunnen voldoen aan de eisen van de ouders, ter
wijl wel het idee bestaat dat er voor D genoeg geboden kan worden. De ouders vinden het een 
belasting dat ze zich zorgen moeten maken over dingen die ze vanzelfsprekend vinden. Dit 
leidt ertoe dat de ouders alleen nog maar bepaalde groepsleiders vertrouwen. Er ontstaat een 
spiraal van hopeloosheid en wantrouwen. De kliniek ervaart: "We kunnen het niet goed doen, 
wat we ook proberen". De ouders twijfelen of de kliniek wel de juiste plek voor D is, maar 
er is zo maar geen alternatief. Er is sprake van een impasse. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 3/1994 
Stanford-Binet: I.Q. = 64,1.L. = 6; 2 jaar 
D is in eerste instantie weinig gemotiveerd. Hij geeft telkens stereotiep hetzelfde antwoord. 
Hij wil met ander materiaal dat in de kamer aanwezig is spelen. Wanneer hij even met het 
poppenhuis heeft mogen spelen, werkt hij goed mee. Vooral tekenen vindt hij moeilijk. 

Na beëindiging van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 5/1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 60,1.L. = 6; 2 jaar 
D werkt goed mee, soms zelfs enthousiast. 
Hij lijkt faalangstig te zijn. Hij zegt vaak dat hij het moeilijk vindt en geeft pas antwoord wan
neer de onderzoeker gezegd heeft dat hij het vast wel weet. Hij wil ditmaal wel tekenen, zegt 
zelfs "lekker veel" als hij drie keer een vierkant moet natekenen. Hij tekent op kleuterniveau. 
Een arm is één lijn en een streep dwars daarop is een hand. 

Eerste sessie, juli 1993 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: Ouders zeggen uitgeput te zijn en radeloos. Ze voelen zich door D getiranniseerd. 
Ze geven toe aan ongezonde gedragspatronen. Het gezin raakt ontwricht. Zus lijdt eronder. 
Groepsleiding: Er is veel onenigheid en miscommunicatie rondom D tussen ouders en groeps
leiding en tussen ouders en andere behandelaars. Dit levert veel strijd op. D wordt steeds moei
lijker benaderbaar. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: Eigenlijk raakt iedereen uitgeput en onmachtig en komt met elkaar 
in strijd, terwijl D zich steeds afwijkender gaat gedragen en onbenaderbaar wordt. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: D brengt de volwassenen om hem heen tot wanhoop en 
onderlinge strijd. Het is voor hem belangrijk een eenduidige opvoedingssituatie te krijgen en 
zich te leren voegen naar het gezag van de ouders en opvoeders. 
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Contract: Commitment - Moeder doet een poging om het gezamenlijk vertrekpunt te diffe
rentiëren. Ze voegt zich uiteindelijk. 

Tweede sessie, september 1993 
Aanwezig: IP, vader (moeder afwezig, ziek), groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
Zowel door vader als door groepsleiding wordt aangegeven dat D niet alleen kan spelen, maar 
voortdurend als kauwgom aan de volwassenen vastgeplakt meeloopt. Als je hem op afstand 
zet, gaat hij in een hoekje zitten nietsdoen. 
Herdefinitie probleem 
D kan heel goed de ander dingen laten doen en moet nog leren zichzelf iets te laten doen. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
D gaat leren zichzelf iets te laten doen. Dit kan door voor een bepaalde tijd iets alleen te doen, 
zonder de ander erbij. 
Opdracht 1 : D gaat elke dag 10 minuten, met de kookwekker als controle van de tijd, een zelf
gekozen boekje lezen/kijken. Zowel op de groep als thuis. Na de 10 minuten moet hij de 
groepsleiding/ouders vertellen wat hij gelezen/ gezien heeft. Op de groep moet deze opdracht 
's avonds herhaald worden. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Wat willen ze van me? Ze hebben me door. Papa doet wel wat ik zeg en wil. Niet te veel zelf 
doen. Ik voel me prettig met al die mensen voor mij. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een koning met onderdanen die doen wat de koning zegt. Dus: de koning moet democra

tischer worden en het volk moet emanciperen. 
2 Een spin in een onzichtbaar web. Hij selecteert zijn eigen vliegjes. Dus: het web moet zicht

baar worden. 
3 Een mens met een dierbaar kleinood waar een ander niet aan mag komen. Dus: de ander 

laten meegenieten van je eigen dierbaarheden. 
Circulaire hypothese 
D heeft zijn ouders nodig om iets te kunnen. De ouders hebben D nodig om iets met elkaar 
te kunnen. Wederzijds versterken ze eikaars afhankelijkheid. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
Voorwaarde voor ontwikkeling is dat zowel D als zijn ouders moeten verzelfstandigen. Met 
als gevolg dat ze elk meer op zichzelf komen te staan. 

Eerste vervolgsessie, oktober 1993 
Aanwezig: IP, vader, (moeder afwezig wegens ziekte), groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: het zelfstandig boekje kijken ging goed. Het terugmelden was moeilijk. Instituut: 
D kent de boekjes. Het terugmelden lukt bij doorvragen. D probeert de wekkertijd te verkorten. 
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Bijstelling en herhaling 
Ad 1: Doorgaan en nog meer doorvragen, en streng zijn in wekkertijd. - Boekje soms ook 
vervangen door puzzel. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Probleem: D eist dat papa hem naar bed breng en bij hem slaapt. Komt 's avonds steeds uit 
bed. Vader geeft toe aan D's angst. 
Probleem: Afscheid nemen bij het brengen naar het instituut levert grote drama's op. 
Afspraak: Thema angst apart bespreken met ouders, omdat de angst een functie heeft in de 
relatiedefinitie. 
Opdracht: Goed afscheid nemen wordt aan einde sessie geoefend, om dat zonder drama te 
doen. D neemt leuk afscheid. Vader is zeer verbaasd dat het afscheid nemen lukt. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- De afwezigheid van moeder. 
- De onmacht van vader in de omgang met D. D voegt zich naar de autoriteit van de thera

peut. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het is betrekkelijk makkelijk om met het 'Ik' van de opvoeder in te grijpen in het 'astraalli
chaam' van D. Het middengebied, het gevoelsgebied van D is weinig beweeglijk. D explo
reert de tirannie van de charmante zieligheid. 
Gezinsdiagnostiek 
- Het ontbreken van de gezagsstructuur ouder-kind tussen vader en D. 
- De dringende hulpvraag van moeder bij de start staat in contrast met de al tweemaal niet-

deelname; zij lijkt een vat vol tegenstrijdigheden. 
Systeemwerking 
Onmacht van de ouders en de macht van de groepsleiding dreigen te ver uiteen te lopen. 
Daardoor wordt het systeem naar D moeilijk eenduidig. 
Circulaire hypothese 
Geen bijstelling. 

Tweede vervolgsessie, november 1993 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: de opdracht is goed gegaan. D probeert de wekker terug te zetten. Dat is niet toe
gestaan. Moeder vond de opdracht gezellig en D ook. Hij dacht er zelf aan. Instituut: het is 
goed gegaan. D vroeg wel om iets anders dan een boekje. Hij maakte een eigen keuze! 
Ad 2: In de sessie wordt het 'goed afscheid' nemen weer geoefend. Dat verloopt heel leuk. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : De opdracht doorzetten en de keuzemogelijkheid voor D vergroten om iets 10 minuten 
alleen te doen. Hij heeft de keuze uit: lier spelen; puzzelen; lezen; met de trein spelen. De vol
wassene bepaalt de keuze, in het kader van leren voegen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Tweede deel van sessie zonder D (hij ging eerder naar de groep terug). Het thema angst staat 
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in het gesprek met de ouders centraal. De therapeuten leggen uit dat D in de eerste 7 jaar van 
zijn ontwikkeling veel bescherming nodig had en van de ouders ook terecht gekregen heeft. 
Door D's ontwikkelingsstoornis is zijn angst instrument geworden in de relatie, en heeft hij 
te weinig autonomie ontwikkeld. Nu komt er een nieuwe fase. D moet meer op eigen benen 
komen te staan. Daarvoor is een omkering van de benadering door de volwassene nodig, name
lijk door binnen veilige grenzen meer zelfstandigheid van D te eisen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- De verbazing van moeder over D's goed afscheid nemen. 
- D is toegankelijk voor de neutrale gedecideerdheid van de therapeuten. 
- Er zijn humoristische momenten. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Voorbereiden bij D voor komende directieven (bijvoorbeeld afscheid nemen) is belangrijk. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder is weer aanwezig en zeer bepalend. Vader is meer perifeer en maakt een onmachtige 
indruk. Beiden manifesteren zich als slachtoffer. 
Systeemwerking 
- De groepsleiding voelt zich door de ouders gecontroleerd. 
- Ouders proberen met hun onmacht de macht van de regie te pakken. 
Circulaire hypothese 
Ouders hebben veel behoefte aan deskundigheid. De therapeuten geven veel deskundige infor
matie. Dat helpt ouders iets meer om in de rol van ouder te komen in plaats van die van des
kundige behandelaars. 

Derde vervolgsessie, december 1993 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: de opdracht is goed gegaan. Het lijkt erop dat D iets langer alleen met iets bezig 
kan zijn. Instituut: ook daar is het goed gegaan. Een bijkomend effect is dat D buiten de 10 
minuten om meer met andere kinderen gaat spelen. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Idem, doorgaan. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder noemt drie problemen: angst, brutaal gedrag van D, en niet kunnen klokkijken. In het 
instituut speelt vooral het plagen. Gekozen wordt het over de angst te hebben. Een concreet 
voorbeeld is: als moeder naar de wc gaat, moet zij van D de deur open laten omdat D niet 
alleen durft te zijn. 
Opdracht 3: D mag één oprechte angst houden. Hij kiest de angst voor dieren. Alle andere 
angstuitingen zijn middelen om zijn zin te krijgen. Daar wordt vanaf nu niet meer aan toe
gegeven. Dit wordt ondersteund met de tekst die de volwassenen op een vriendelijke, maar 
besliste wijze uitspreken: "Leuk datje bang bent, maar we houden er geen rekening mee. Dus 
de wc-deur gaat dicht". 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- Moeder is in de sessie zeer dominant, vader valt weg. 
- De therapeuten vitaliseren D door hem meer direct te betrekken door middel van plagen 

en hem dingen te laten doen. 
- De ouders hebben de wens om de zus van D bij de sessies te betrekken. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
D is krachtiger geworden in wat hij wil. Dit willen is sterker dan zijn denken. Zijn angst lijkt 
partieel 'echt', maar is daarnaast vooral een instrument om zijn wil door te drijven. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders ervaren ook een onmacht ten aanzien van hun dochter. Zij (dochter) komt als puber 
in opstand tegen de patronen in het gezin. 
Systeemwerking 
Vader en groepsleiding voegen zich naar de regie van de therapeuten. Moeder zoekt steeds 
de competentiestrijd met de therapeuten. 
Circulaire hypothese 
Omdat D tegendraads is aan moeder en moeder tegendraads aan de therapeuten, treden vader en 
groepsleiding steeds meer naar de achtergrond. Dit leidt tot extra oppositie van moeder en D. 

Vierde vervolgsessie, januari 1994 
Aanwezig: IP, ouders, zus, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: de opdracht is goed verlopen. Instituut: de opdracht is goed verlopen. 
Ad 3: Thuis: de opdracht is goed uitgevoerd en goed verlopen. De wc-deur kan zonder pro
blemen dicht. Instituut: het is vrij goed gegaan. D kwam wel 's morgens uit bed omdat hij 
bang was alleen. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1,2 en 3 blijven onveranderd gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De omgang tussen zus en D is een probleem. Zus heeft last van het claimende gedrag van D. 
Hij stoort haar steeds en zij moet steeds dingen met hem doen. Zus heeft last van de dwang 
van de ouders, van de gezellige gezinsidylle. Ze moet alles thuis met D leuk vinden. Ze wordt 
veel ingeschakeld in activiteiten met D. 
Afspraak: Zus mag meer afstand nemen van D en hoeft geen dingen te doen die zij niet leuk 
vindt, behoudens incidenteel oppas zijn als de ouders samen weg moeten. De volgende 
afspraak is met de ouders alleen, over de invulling van het weekend. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De zus van D blijkt een gezonde kracht in het gezin. Ouders waren meer gezamenlijk in het 
machteloos zijn omtrent de vraag: Hoe een weekend zinvol in te vullen met D? 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
D laat steeds meer zijn losse en ondeugende kant zien. 
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Gezinsdiagnostiek 
Door de gezonde obstructie van de dochter worden de ouders meer open om de adviezen van 
de therapeuten te accepteren. De coalities tussen moeder en D worden zichtbaarder en ook 
die tussen vader en dochter. 
Systeemwerking 
De sfeer is meer open en ontspannen geworden. De strijd om de regie is afgenomen. 
Circulaire hypothese 
D claimt zus en zus gaat daar met tegenzin op in. Dat leidt tot meer claim- en pestgedrag van 
D met als gevolg 'niet meer willen' van zus, hetgeen leidt tot grotere spanningen bij D. 

Tussensessie, maart 1994 
Aanwezig: vader, moeder, groepsleider, therapeuten 

Ouders brengen problematiek in over hoe ze met hun puberende dochter moeten omgaan. Hun 
dochter is nu 13 jaar, druk, dwars, maakt conflicten, terwijl ze haar gevoelsmatig niet kun
nen bereiken. 
Interventie therapeuten: pubers hebben conflicten nodig om hun eigen identiteit verder te vor
men. Ouders laten zich informeren over hoe je daarmee kunt omgaan. 
Tweede thema dat ouders willen bespreken; vragen over omgang met D zoals: 
- Hoe om te gaan met zijn eindeloze vragen? 
- Hoe om te gaan met zijn niet alleen willen slapen? 
- Hoe om te gaan met hondenangst? 
Interventie therapeuten: goed dat u met die vragen komt, en openstaat voor adviezen. 
Adviezen: De ouders moeten meer stellen en minder vragen. D wel dingen uitleggen maar 
niet te vaak. Het is zaak hem meer zwijgend te dirigeren zonder te veel emotie. 
De groepsleiding informeert de ouders over de sensomotorische therapie en over het oefenen 
van hinkelen en fietsen. 

Vijfde vervolgsessie, april 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en één therapeut 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: goed. Instituut: goed. 
Ad 2: Dat gaat goed. 
Ad 3: Thuis: binnenshuis zijn alle angsten en dwangen weg. Buiten is D bang voor honden. 
Instituut: dit gaat goed. Alleen rond het alleen slapen 's morgens niet. 
De afspraak rond zus en D gaat goed. Het heeft zus meer ruimte gegeven. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 3: Het slapen wordt als apart punt opgepakt. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Slapen: Thuis: hij komt vaak zijn bed uit en gaat vaak naar de wc. Hij eist dat de ouders zijn 
billen afvegen. Vader moet nog steeds bij hem slapen. Instituut: hij komt 's morgens vaak uit 
bed en gaat vaak naar de wc. Hij zegt dat hij bang is. 
Opdracht 4: D is nu groot genoeg om alleen op een kamer te slapen met de deur dicht. Hij 
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mag 's morgens zachtjes één keer alleen naar wc. Verder blijft hij in bed tot vader, dan wel 
een groepsleider zegt dat het opsta-tijd is. Vader slaapt weer bij moeder. Gaat dit thuis niet 
goed, dan wordt D 's morgens direct teruggebracht naar het instituut. Gaat dit op het insti
tuut niet goed, dan moet D een extra taak doen. 

Nabespreking therapeuten 
In verband met de afwezigheid van één van de therapeuten geen nabespreking. 

Zesde vervolgsessie, mei 1994 
Aanwezig: IP, ouders, zus, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1,2 en 3: Geen bijzonderheden. 
Ad4: Thuis: D heeft de hele nacht scènes gemaakt. Hij is door de ouders eerder teruggebracht. 
Die consequentie toepassen kostte de ouders emotioneel veel moeite. Instituut: de eerste dagen 
ging het heel goed. Daarna ging D uitproberen. Toen de consequentie van taken doen werd 
geëffectueerd, is D niet meer uit bed gekomen. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 4: De opdracht wordt opnieuw in al zijn details doorgesproken en met D herhaald. Voorts 
wordt afgesproken dat er een turflijst per dag wordt bijgehouden of het goed op kamer blij
ven gelukt is of niet. D is bij het invullen van de lijst aanwezig. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het nieuwe vraagstuk dat aan de orde is, is de onenigheid tussen de zus van D en haar ouders 
over haar 'naar-bed-gaan-tijden'. 
Opdracht 5: Ouders en dochter bespreken met behulp van de therapeuten wat reële 'naar-bed
gaan-tijden' zijn. Ouders en dochter zullen zich aan deze tijden houden zonder daarover 's 
avonds in discussie te gaan. Er wordt afgesproken per dag een turflijst bij te houden over de 
tijd van het naar bed gaan. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De helderheid van D is opmerkelijk. Hij praat meer en wat hij zegt is 'to-the-point'. 
Dochter/zus is stevig en soms grof in de confrontatie met haar ouders. De ouders hebben nog 
weinig beweeglijke humor in het omgaan met deze puber. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
D lijkt te wakker te zijn in zijn voorstellingsleven, met als gevolg dat hij voorstellingen of 
gedachten slecht kan loslaten. Hij kan zich moeilijk aan iets overgeven. Zijn gestalte neigt 
naar te gevormd, fijn gebouwd en spits. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders stellen hoge normen en waarden. Ze hebben hoge morele principes. De puberdoch
ter conflicteert met deze hoge normen. Het individualiseren binnen het gezinsleven levert 
spanning op. 
Systeemwerking 
Het hele systeem is congruent en loyaal aan de afspraken. 
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Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 

Zevende vervolgsessie, juni 1994 
Aanwezig: IP, ouders, zus, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 4: Thuis: het is goed verlopen. D heeft alleen in bed geslapen en is zachtjes naar de wc 
geweest. Instituut: in een periode van 40 dagen is D zeven keer uit bed gekomen en heeft een 
taak gehad. 
Ad 5: Thuis: het zich houden aan de naar bed gaan tijden van dochter, is volgens dochter meer 
wel dan niet gelukt en volgens ouders meer niet dan wel. Zij voeren veel discussie over de 
juistheid van de turflijst. 
Bijstelling en herhaling 
Met betrekking tot D worden alle opdrachten onveranderd gehandhaafd. 
Met betrekking tot dochter moet de turflijst gewoon zonder discussie bijgehouden worden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing, in verband met vakantieperiode. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
D is rustig. Als thema voor het gezin speelt: het op sterven liggen van opa. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er is een discrepantie tussen het begrijpen van D dat opa stervende is, het zeggen dat hij dat 
erg vindt en het afwezig zijn van enige emotie. 
Gezinsdiagnostiek 
De aandacht en zorg die dochter, met haar puberale verzet, vraagt is voor ouders op dit moment 
een te grote opgave. Hiervoor vragen de ouders bij de puberdochter begrip. Dit leidt tot rol-
verwarring. 
Systeemwerking 
Elk onderdeel van het systeem heeft nog in hoge mate structuur van de afspraken en opdrach
ten nodig. Er is nog weinig ruimte voor vergissingen of spontaniteit. 
Circulaire hypothese 
De overgevoeligheid van het systeem voor het anders interpreteren van een afspraak maakt 
de reactie naar D soms krampachtig, en dat vergroot de overgevoeligheid bij D voor correc
tie, met als gevolg een nog sterkere neiging tot duidelijke afspraken. 

Achtste vervolgsessie, augustus 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad I : Thuis: het is goed verlopen. Instituut: ook daar is het goed verlopen. Soms praat D met 
anderen onder het alleen spelen. Als hij dat doet gaat de wekker weer 10 minuten in. 
Ad4: Slapen thuis: dat gaat goed. Instituut: dit gaat ook goed. Op het kamp probeerde D nieu-
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we mensen uit. 
Bijstelling en herhaling 
Benadrukt wordt dat consequent-zijn het succes van de werking van de opdracht bepaalt. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
- Fysiek ziet D er slecht uit, namelijk mager, bleek, soms lusteloos, hij klaagt over hoofd

pijn. 
Afspraak: Medische bemoeienis en opbouw van fysieke gesteldheid, voller worden. 
- De motorische ontwikkeling stimuleren. 
- Gedragsmatig: D stelt voortdurend vragen en vertoont nog veel zwaan-kleef-aan gedrag. 
Opdracht 6: Leren heen en weer bewegen, geven en ontvangen basaal oefenen. Thuis 3 minu
ten met een bal gooien samen met een ander; in het instituut moet deze oefening dagelijks 
gedaan worden. Het gooien en (ont)vangen wordt geoefend in de sessie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
D is net ziek geweest. D is wat afwezig en lusteloos. Hij is krachteloos met het ballen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Opvallend in zijn constitutie is het verkrampt, verstard en weinig vitaal zijn. 
Eén keer iets doen, is altijd iets doen. 
Zijn fysieke lichaam moet gevitaliseerd worden. 
Gezinsdiagnostiek 
De fysieke gesteldheid van D roept bij moeder overprotectie op, tegelijkertijd wil ze meer 
afstand. Het gevolg hiervan is een inconsequente benadering. 
Systeemwerking 
Er is een coalitie tussen moeder en een groepsleidster ontstaan. Beiden neigen zij tot over
protectie van D. Vader en andere teamleden dreigen perifeerder te worden. 
Circulaire hypothese 
De fysieke zwakte van D roept overcare op, die wordt gegeven, met als gevolg regressie bij 
D; deze regressie roept opnieuw extra care op bij volwassenen, vooral bij moeder en een 
groepsleidster. 

Negende vervolgsessie, oktober 1994 
Aanwezig: IP, zus, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 4: Thuis: het loopt goed. Instituut: het gaat in grote lijnen goed. Incidenteel stoort hij 's 
morgens en heeft dan een extra taak nodig. 
Ad 6: Thuis en op het instituut gaat dit goed. D gooit met meer kracht. 
Ad 5: De afspraken verlopen goed. Dochter is onder protest mee naar de sessie: Het gaat 
toch goed. Ze klaagt dat ouders zich niet aan de afspraak houden. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken lopen goed. Moeder vindt D wel erg vermoeiend. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder heeft veel vragen over de grilligheid van D. Ze heeft vragen over zijn verkoudheden 
en twijfelt of het in de klas wel goed gaat. De afspraak is de artsen te vragen D nog eens 
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extra te onderzoeken en contact met de leerkracht op te nemen om te checken hoe het in de 
klas gaat. 
Interventie: Het gaat goed met D's ontwikkeling, maar het kost hem moeite/energie. D heeft 
heimwee naar de abnormaliteit; dat is makkelijker. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
D is erg praterig en druk. Moeder is veel aan het woord en brengt veel vragen mee. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Op verstandelijk niveau lijkt D in staat tot inzicht. Van zijn vermogens lijken de cognitieve 
vermogens relatief sterk. Maar hij is niet in staat om zijn inzicht te gebruiken en zijn gedrag 
te normaliseren. 
Gezinsdiagnostiek 
Het lijkt erop dat de sterke dominantie van moeder in een wisselwerking staat met meer ver
baal geweld bij de dochter, meer perifeer gedrag bij de vader, met meer abnormaliteit en claim-
gedrag bij de IP. 
Systeemwerking 
Er dreigt weer strijd om de regie tussen moeder en de therapeuten. 
Circulaire hypothese 
Het lukken van de opdrachten leidt tot een beter hanteerbare D. Dit leidt tot angst voor ver
lies van controle bij moeder, dus extra druk van moeder op vader en dochter. Het gevolg is 
dat vader zich verder terugtrekt, dit heeft tot gevolg dat dochter in opstand komt tegen de con
trole van moeder en het terugtrekken van vader - gevolg spanning - gevolg neiging tot abnor
maliteit van D. 

Tiende vervolgsessie, december 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Alle opdrachten goed verlopen, zowel thuis als in instituut. D heeft soms verzet tegen de bal
oefening. 
Bijstelling en herhaling 
Therapeuten leggen uit dat het belangrijk is de baloefening te doen om het heen en weer te 
oefenen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In verband met komende kerstvakantie-periode worden er geen nieuwe opdrachten toege
voegd. Als nieuw thema komt aan de orde een plotselinge epileptische aanval in het afgelo
pen weekend. Ouders klagen over de discommunicatie met groepsleiding en de arts en twij
felen of zij op vakantie kunnen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Ouders zijn erg ongerust over de epilepsie-aanval. De dreigende miscommunicatie steekt de 
kop op. 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De epilepsie-aanval vraagt om zorgvuldige diagnostiek. 
Gezinsdiagnostiek 
Ongerustheid over epilepsie-aanval activeert de overprotectie van beide ouders en verslapt het 
eisen stellen aan D. 
Systeemwerking 
Verwijten van de ouders over de miscommunicatie nemen toe. Dit levert gevaar voor extra 
spanning op. 
Circulaire hypothese 
De mogelijke epilepsie-aanval bij D zorgt ervoor dat ouders voortdurend met hem bezig zijn. 
Deze nabijheid leidt tot verlies van zelfstandigheid en toename van afhankelijkheid bij D. 
Gevolg: regressie. Gevolg: ouders zijn voortdurend met hem bezig. 

Elfde vervolgsessie, januari 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Alle opdrachten, zowel thuis als in het instituut, zijn goed verlopen. D vertoont meer uitpro-
beer-gedrag om te toetsen of de volwassenen de eventuele consequenties toepassen. 
Bijstelling en herhaling 
Geen; de oude opdrachten blijven van kracht. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Door medische onderzoeken in verband met mogelijke epilepsie is er extra onrust rond D. 
Dan is het niet verstandig nieuwe opdrachten te introduceren. Besproken wordt dat door de 
zorg van moeder over de epilepsie het voor haar moeilijker is om de door haar verworven 
afstand te handhaven. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
D is krachtig en actief. De zorg van de therapeuten over de dreiging tot overprotectie van moe
der is goed bespreekbaar. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
D is actief en helder aanwezig. Er lijkt een toename van integratie van denken, voelen en 
willen. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder is bezorgd over D en daardoor probeert zij krampachtig de regie in handen te nemen. 
De andere gezinsleden reageren met indolentie (vader); zelfstandigheid en opstandigheid 
(dochter) en provoceergedrag (D). 
Systeemwerking 
De interventie van de therapeuten door het thema 'afstand nemen' centraal in de sessie met 
D erbij aan de orde te stellen, bevrijdt het systeem van het vaste idee dat daar niet over gespro
ken mag worden. 
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Circulaire hypothese 
Een lichamelijk probleem bij D roept symbiose bij moeder op en perifeer gedrag bij de ande
re betrokkenen, met als gevolg regressieneiging bij D, met als gevolg extra bezorgdheid bij 
moeder, enzovoort. 

Twaalfde vervolgsessie, februari 1995 
Aanwezig: IP, ouders, zus en therapeuten (groepsleiding wegens ziekte afwezig) 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
De ouders zijn zeer positief over het verloop van de opdrachten. De informatie van de leef
groep, die vooraf aan therapeuten is gegeven, geeft aan dat het ook daar goed gaat. 
Bijstelling en herhaling 
Stabilisatie. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
- Ouders bespreken dat ze op vakantie willen en zoeken in verband met eventuele epilep-

siedreigingen naar zekerheden over directe informatie als er met D iets aan de hand is. 
Afspraak: de communicatie over D tijdens de vakantie verloopt rechtstreeks via de thera
peuten. 
- Er zijn veel turbulenties tussen ouders en dochter over afspraken. Ouders klagen dat doch

ter niet goed luistert en dwarsligt. Dochter vindt de regels te strak. Therapeuten bespreken 
dat het goed is als ouders er ook bij dochter iets minder dicht opzitten, en haar iets meer 
speelruimte geven. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Ouders praten uitvoerig over alle medische onderzoeken. De sfeer in het gesprek is open en 
constructief. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
D is fysiek voller en steviger. Enkele kenmerken van epilepsie kunnen geduid worden, zoals 
kleverig gedrag en moeilijk kunnen besluiten. Er is echter ook een angstige, hysterische 
kant. 
Gezinsdiagnostiek 
Dochter is zeer verbaal en intelligent en roept daardoor overschatting op en een te verstan
delijke benadering. Zij vraagt eigenlijk om meer affectie. 
Systeemwerking 
De introductie van een psychiater en een neuroloog in het systeem roept regie-onduidelijk-
heid op. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 
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Laatste sessie, maart 1995 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 
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Verbaliseren impressies 
Vader: In het begin bepaalde D mijn gedrag. Mijn invloed is toegenomen. 
Moeder: In het begin was alles donker en onduidelijk/statisch. Nu: er is meer beweging en 
meer eenheid. 
Groepsleiding: In het begin was erg onzichtbaar wie D nu werkelijk was. Nu: D staat meer 
op zichzelf en heeft meer kleur. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin was D erg afhankelijk van de ander en bepaalde vanuit zijn angst het gedrag van 
de ander. Hij moest leren losser van de ander te komen. De eenduidigheid van de mensen om 
hem heen heeft een positieve ontwikkeling van D gestimuleerd. 
Nu: D staat meer op zichzelf en iedereen, zowel ouders, zus, als groepsleiding, is meer in staat 
een eigen rol ten opzichte van D te spelen. Iedereen is meer zichzelf geworden. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
Er is een meer ontspannen omgang met D ontstaan, waarin het belangrijk blijft dat iedereen 
zijn eigen grenzen goed blijft bewaken. 
Follow-up: Herhalingssessies worden zinvol geacht. De eerste tijd één keer per maand. Het 
proces van de dochter zal daarin aandacht moeten blijven houden. 
Een goede afstemming tussen de verschillende specialisten rond D blijft belangrijk om een 
eenduidige regie te kunnen voeren. 
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Weergave SE AG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 10 
Pesterige opmerkingen maken 
Druk opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Stiekem gedrag 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een ieder 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Extreme traagheid 
Kleverig gedrag 
Provoceren, uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Niet kunnen incasseren 
Jaloers gedrag 
Erg hard praten 
Aandacht vragen door vermeende klachten/simuleren 

Moeder decielscore 9 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Grote afleidbaarheid 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Extreme traagheid 
Kleverig gedrag 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Niet kunnen incasseren 
Erg hard praten 

Door moeder speciaal benoemd gedrag: 
10.000 vragen op een dag stellen die beantwoord moe
ten worden. 
Stereotiepe bezigheden/belangstelling (kleding, eten) 

Door moeder speciaal benoemd gedrag: 
Steeds dezelfde vragen dwangmatig stellen 

Vader decielscore 9 
Druk opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Ongevraagd de spullen van een ander gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Kleverig gedrag 
Niet willen meedoen met groepsactiviteiten 
Provoceren, uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Niet kunnen incasseren 
Jaloers gedrag 
Erg hard praten 

Vader decielscore 4 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Grote afleidbaarheid 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Extreme traagheid 
Kleverig gedrag 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Erg hard praten 

Groepsleiding decielscore 7 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Groepsleiding decielscore 8 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
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TVZ profiel 

1 10 10 10 10 10 10 

2 9 9 9 9 9 9 

3 8 8 8 8 8 8 

4~ V 7 7 7 7 7 

5"" 6 \ \ . 6 6 6 6 6 

6" 5 5 5 5 5 

7 " 4 4 « k 4 4 y > 4 i 

8- 3 3 < » ^ ^ M L / 3 

9 - 2 2 2N i— '2 4 > \ 2 / 2 

10. 1 1 1 1 fSy ̂  1 start behandeling 

einde behandeling 

aanp. prik door. 

Gemakkelijk /moeilijk: 
decielscore start 6 
decielscore einde 5 

start behandeling 

einde behandeling 

Taak. Sociaal Totaal 

Het SRZ profiel bij de start van de behandeling was volkomen identiek aan het SRZ profiel 
bij het einde van de behandeling. 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CU Moeder contr 

CU Moeder klin 

CCI Moeder x start 

I Moeder x eind 
80 100 

Scores vaders A categorieën 

26 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

70 CC 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 
31 
40 
69 
69 
35 
46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 
31 
40 
69 
69 
35 
46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 
31 
40 
69 
69 
35 
46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 
31 
40 
69 
69 
35 
46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

83 | 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 
30 
43 
70 
50 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 
30 
43 
70 
50 

_J 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 
30 
43 
70 
50 u 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 
30 
43 
70 
50 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

52 , CCL 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

sy 
9] 
37 

, CCL 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

sy 
9] 
37 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

80 
65 :•:•: CCC:Y':̂:-:Cv v-C '•,'•.'•'•.' ••:•• ] 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

29 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Vader contr 

1 1 Vader Hin 
52 
-IX 
33 
42 
64 
48 

_ 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Vader contr 

1 1 Vader Hin 
52 
-IX 
33 
42 
64 
48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang H Vader x start 

1 Vader x eind 
40 80 100 
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Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
4.0 
6,0 

fin 

1 

?. i 
35 1 
70 
4,0 

B score moeder 

B score vader 

• Contr, 

• Klin g: 

Ouder 

Ouder 

Scores moeders C categorieën 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad CZI Moeder contr 

I I Moeder klin 

• Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders C categorieën 

411 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 
54 
67 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

52 
56 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 
29 
52 
60 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

36 
53 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

CZ1 Vader contr 
77 
80 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Vader klin 
40 

— 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 45 
68 
67 

— 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 1 1 Vader x start 

1 Vader x eind 

20 40 60 80 100 
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Scores moeders D categorieën 

76 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

71 1 Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Moeder contr 

• Moeder klin 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

70 
73 
45 
56 
77 
67 
39 
61 
93 
90 
51 
70 
90 
8x 
39 
50 
83 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting HS Moeder x start 

1 Moeder x eind 
20 40 60 80 100 

Scores vaders D categorieën 

84 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

77 1 Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 
63 
40 
48 
77 
73 
34 
54 
90 
80 
46 
62 
98 
80 
34 
52 
83 
77 

' 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 
63 
40 
48 
77 
73 
34 
54 
90 
80 
46 
62 
98 
80 
34 
52 
83 
77 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 
63 
40 
48 
77 
73 
34 
54 
90 
80 
46 
62 
98 
80 
34 
52 
83 
77 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 
63 
40 
48 
77 
73 
34 
54 
90 
80 
46 
62 
98 
80 
34 
52 
83 
77 

- J  

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

LZI Vader contr 

! 1 Vader Win 

60 
63 
40 
48 
77 
73 
34 
54 
90 
80 
46 
62 
98 
80 
34 
52 
83 
77 

1 mum  

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting H Vader x start 

1 Vader x eind 
20 40 100 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

Gem groepsleiding 
start 
Gem groepsleiding 
eind 

100 
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Scores groepsleiding B deel 

I I Contr. groep moeders 

g s c o r e EH Klin, groep moeders 

I I Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

WÊ Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
I I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

20 40 60 80 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
I I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
100 

223 



Casus 2 (6.2) 

Voorgeschiedenis van J 
Geboortejaar: 1982 
Jaar van opname: 1992 
Datum start combinatiebehandeling: 02/1996 
Samenstelling gezin: moeder, vader, zus (4 jaar ouder) en J 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
J is het tweede kind. De zwangerschap is normaal verlopen. Hij werd drie weken te vroeg 
geboren, maar hoefde niet in de couveuse. J huilde niet direct. Hij zag er goed uit en was roze
rood van kleur. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot tijdstip van opname 
De ouders zijn beiden goed gezond. De zus van J is verstandelijk gehandicapt en heeft forse 
gedragsproblemen. Vader heeft een eenmansbedrijf. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
Tot 7 maanden kreeg J borstvoeding. Zijn groei was traag. Hij was een rustige baby. Met 6 
weken kreeg J last van astma en eczeem als allergische reactie op bepaalde voeding. De 
allergie was aan het eind van eerste jaar redelijk onder controle. Met anderhalfjaar werd J 
druk en moeilijker. 
Verloop motorische ontwikkeling 
Met 14 maanden zitten. Met 24 maanden lopen. Verder ontwikkelde J zich motorisch voor
spoedig. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
J is erg op zijn ouders gesteld en vooral op zijn vader. Hij voelt zich snel bedreigd, wellicht 
door de negatieve ervaringen met zijn zus. Op de kleuterschool vindt hij het moeilijk om met 
anderen te spelen en zich sociaal te gedragen. Hij heeft een voorkeur voor mannen. Naarmate 
J ouder wordt, gaat zijn negatieve gedrag (slopen) negatief werken op de omgeving. 
Spraak, taal, begrip, spel 

Met 18 maanden spreekt J redelijk. Hij heeft taaibegrip, maar door zijn verstandelijke han
dicap is dat beperkt. Hij heeft gevoel voor humor en begrijpt naarmate hij ouder wordt taal
grapjes. J heeft een technische interesse en knutselt vanaf zijn 6e jaar aan elektronische appa
ratuur. Als klein kind speelde J graag met water en zand. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
J heeft een allergie vanaf zijn geboorte voor stof, huisdieren en bepaalde voedingsmiddelen. 
Hij is van 6 maanden tot 12 maanden onder behandeling van een kinderarts. Daarna is hij bij 
een homeopathisch arts. Op zijn 5e jaar is hij bij een acupuncturist geweest en is op advies 
een fosfaatvrij dieet gaan volgen. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
In 1985 gaan ouders naar een VTO-team omdat ze zich zorgen maken over zijn ontwikkeling. 
Aanvankelijk wordt gedacht dat hij gedragsproblemen heeft door de allergie en door het slech
te voorbeeld van zijn zus. In 1987 was duidelijk dat hij verstandelijk gehandicapt was. 
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6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
J is uitvoerig geobserveerd op de Hondsberg. Er is sprake van een neuropsychologische bila
terale stoornis. Daardoor kunnen er problemen ontstaan met de integratie en betekenisge
ving van sociale informatie. Bepaalde gedragsproblemen zouden hieruit verklaard kunnen 
worden. Er wordt tevens gesproken van een aan autisme verwante contactstoornis. Er is spra
ke van onrust (ADHD/PDD-NOS). J functioneert op hoog imbeciel niveau. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
1987 MKD 
1988 Speciaal onderwijs 
1990 Crisisopname in een instelling voor verstandelijk gehandicapten 
1990 Observatie Hondsberg 
1992 Opname Zonnehuizen Veldheim en Stenia 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
J heeft last van stemmingswisselingen. Hij wordt als een druk, prikkelgevoelig kind ervaren. 
Hij kan onberekenbaar en impulsief reageren. Hij heeft last van buien met agressie en slo
pen. Hij heeft een forse allergie. Hij houdt van knutselen en met de handen werken. Hij heeft 
een hekel aan schoolwerk. 
9 Reden voor opname 
J heeft een duidelijke pedagogische structuur nodig en een prikkelarme omgeving. Hij heeft 
gedurende langere tijd een gerichte behandeling en begeleiding nodig en een geïntegreerd 
leef- en schoolklimaat. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Het eerste halfjaar na opname had J het naar zijn zin. De nieuwe omgeving en de nieuwe men
sen deden hem goed. De gedragsproblemen waren gering. Slechts een enkele keer had J een 
bui of sloopte hij iets. Dit gedrag nam na het eerste halfjaar toe en werd steeds problemati
scher. Er werd getracht middels een gerichte aanpak dit gedrag te verbeteren. Allereerst werd 
aandacht besteed aan de veiligheid rond J. Hij kreeg een zeer gedetailleerde dagindeling die 
hem steun moest geven, dat hielp gedurende enkele maanden. Vervolgens is getracht gewenst 
gedrag te bekrachtigen op diverse manieren. Dat had een tijdelijke verbetering tot gevolg. 
Ieder team dat met J werkte begon vanuit een positieve houding en raakte steeds meer gefrus
treerd ten aanzien van J. Het gevolg was dat er een overwegend negatieve perceptie van J 
ontstond. J is om die reden een keer naar een andere leefgroep verplaatst. De groepsleiding 
is periodiek intensief begeleid op dit punt. Een harde kern in J's gedrag bleef het excessief 
slopen en zijn hevige driftbuien. Deze leken alleen maar toe te nemen, al waren er fasen tus
sendoor waarin het gedrag beter was. De behandelaars raakten het vertrouwen en geloof in 
een verbetering van het gedrag kwijt. Er ontstond twijfel over de zin van voortzetten van de 
opname. Overwogen werd een opname te realiseren in een gesloten afdeling van een in behan
delen van gedragsproblemen gespecialiseerde instelling. Noch behandelaars, noch ouders zien 
een uitweg. Omdat een overplaatsing niet makkelijk te realiseren is, wordt de combinatiebe
handeling voorgesteld. Ouders en groepsleiding zijn akkoord. 
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Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 4/1996 
WISC-R: TIQ = 49, PIQ = 54, VIQ < 48 
Bij J is algemeen en performaal sprake van een matige verstandelijke handicap en verbaal van 
een ernstige verstandelijke handicap. Puzzelen, waarbij het gaat om het synthetiseren van 
delen tot gehelen is relatief zijn sterke kant. Hoewel J zich in het begin redelijk lang kon 
concentreren, is zijn concentratie op aandacht- en concentratietaken zeer zwak. J's woorden
schat en verbale begrip zijn zeer beperkt. Wanneer hij opdrachten moet uitvoeren, helpt het 
hem om te verbaliseren wat hij moet doen. Wanneer J het moeilijk vindt, zegt hij dat hij het 
kinderachtig vindt. Zijn frustratietolerantie is goed, een kleine aanmoediging en een schou
derklopje helpen hem om verder te gaan. 

Na beëindiging van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 6/1997 
WISC-R: TIQ = 49, PIQ = 56, VIQ < 48 
Bij J is algemeen en performaal sprake van een matige verstandelijke handicap en verbaal van 
een ernstige verstandelijke handicap. Puzzelen, waarbij het gaat om het synthetiseren van delen 
tot gehelen, is relatief zijn sterke kant. J kon zich beter en langer concentreren dan vorig jaar. 
Zijn concentratie op aandacht en concentratietaken blijft echter zeer zwak. J's woordenschat 
en verbale begrip zijn zeer beperkt. Wanneer hij opdrachten moet uitvoeren, helpt het hem 
om te verbaliseren wat hij moet doen. Dit deed hij dit keer echter minder dan vorig jaar. 
Wellicht dat hij dat nu 'in zijn hoofd' in plaats van hardop doet. J is zeer tevreden wanneer 
hij iets goed doet. Als hij iets niet weet, laat hij zich gemakkelijk geruststellen dat hij niet alles 
hoeft te weten. 

Eerste sessie, februari 1996 
Aanwezig: Ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: Thuis in het weekend als hij samen met zijn zus is, gaat het niet meer. J heeft dan 
forse uitbarstingen met agressie en hij sloopt veel dingen. Naar vader luistert hij wel, naar 
moeder wordt bang voor hem, zeker gezien zijn toenemende fysieke kracht. 
Groepsleiding: J heeft buien, slaat, schopt en maakt veel stuk. Alles wat tot op heden in de 
behandeling geprobeerd is, heeft niet geresulteerd in afnemen van sloop- en agressief gedrag. 
De groepsleiding krijgt geen vat meer op hem en er ontstaat een onmachtig gevoel. In het 
instituut is men zo ver dat er gedacht wordt aan overplaatsing. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: J is zeer prikkelgevoelig, snel ontstemd en boos en als hij in deze 
gemoedstoestand komt, dan is er een spiraal van toenemende agressie. In het contact met vader 
kan J zich wel beheersen, maar in de groep op het instituut en thuis bij moeder en zus dreigt 
de agressie te bepalend te worden in de relatie. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: J kan zich bij vader goed inhouden en ook zijn boosheid han
teren. Als hij dat bij zijn vader kan, dan zou het mogelijk moeten zijn dat J leert dit ook bij 
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anderen te kunnen. 
Contract: De grote vraag is dus of J en zijn relatie met andere mensen eenduidiger kan wor
den. Vader geeft aan dat het bij hem geen probleem is. Moeder denkt niet dat J zijn gedrag 
nog verder kan veranderen, maar ze voelt zich zo onmachtig dat ze het met de moed der 
wanhoop wil proberen. Groepsleiding wil graag instappen in de aanpak om meer handvatten 
te krijgen in het omgaan met J. Uiteindelijk ontstaat er algeheel commitment ten aanzien van 
de voorgestelde combinatiebehandeling. 

Tweede sessie, mei 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
J heeft toen hij thuis was een driftbui gehad in de kaaswinkel (met spugen en trappen) omdat 
de verkoopster zei dat hij met de ogen moest kijken en niet met de handen. In de groep heeft 
hij ook veel buien gehad en dingen stukgemaakt. Het probleem is dus dat J schopt, slaat, 
spuugt, duwt en stukmaakt bij iedereen, behalve bij vader. 
Herdefinitie probleem 
J kan zich bij vader inhouden en kan dit dus ook leren bij anderen te doen. Boos zijn mag en 
is goed, en J gaat leren hoe je op een goede manier boos kan zijn. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
J moet er dus van doordrongen raken dat schoppen, slaan, spugen en stukmaken een ontoe
laatbare vorm van boos zijn is. 
Opdracht 1 : 's Avonds met de ouders en met de groepsleiding een lijst invullen met het aan
tal ontsporingen. Daarnaast met J hardop de tekst zeggen: "Jongens van veertien mogen wel 
boos zijn, maar niet schoppen, slaan, bijten spugen en duwen van grote mensen en kinderen, 
en jongens van veertien mogen geen dingen stukmaken". 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Ik vind het heel leuk met papa, mama en de andere mensen hier in deze bijeenkomst. Ze zijn 
er lekker allemaal voor mij. Ze hebben het weer over mijn buien, maar daar praten ze al zo 
lang over. Ik trek me daar niet veel van aan en geniet van de aandacht die ik krijg. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een natte dweil; je kunt hem uitwringen en gebruiken. Als hij opdroogt neemt hij een harde 
vorm aan waar je geen invloed op hebt. Dus: de dweil omruilen voor een stevige trekker, die 
je altijd gericht kunt inzetten. 
2 Een kale schrale vlakte. Dus: planten aanbrengen, beschutting creëren, water en voeding 
geven en de bodem verrijken. 
3 Een ondergrondse verzetstrijder. Dus: deze moet zich openlijk in een vredessituatie aan
passen. 
Circulaire hypothese 
J heeft vaak heftige driftbuien als hij geprikkeld is. De mensen om hem heen (afgezien van 
vader) weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan en worden bang en onmachtig. Gevolg: 
mensen gaan situaties met J uit de weg om driftbuien te voorkomen; gevolg: J dreigt met drift
buien om de situatie te bepalen en zo zijn zin te krijgen. 
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Oriëntatie en richtingbepaling 
Het wordt belangrijk te leren om situaties met J weer aan te gaan zonder dat de angst voor 
driftbuien te veel op de voorgrond staat. Het leren hanteren van boosheid voor J in de omgang 
met anderen zal voorlopig beschouwd moeten worden als oefenterrein. 

Eerste vervolgsessie juli 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: er hebben zich thuis geen negatieve incidenten voorgedaan. Instituut: de opdracht 
is goed uitgevoerd, de lijst is bijgehouden en de zin is 's avonds herhaald. Op de lijst komt 
stukmaken het meest voor. Ook op de andere items is gescoord, net als gericht gooien. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1: Naast het reeds genoemde probleemgedrag is ook 'gericht gooien met voorwerpen' er 
bij gekomen. De opdracht blijft ongewijzigd en toegevoegd wordt als item 'gooien'. 
Toegevoegd wordt dat gooien met een bal wel mag, en dit wordt drie keer per week expliciet 
gedaan met de groepsleiding en ook thuis. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het stukmaken van dingen is ook een probleem. De kamer van J is helemaal kaal. Thuis is 
zijn kamer niet zo kaal. 
Opdracht 2: Samen met vader gaat J een plank maken voor in zijn kamer in het instituut. J 
gaat deze verfraaiing heel laten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De stemming in de sessie is vrolijk en een beetje onsamenhangend. J is rustig en zit op zijn 
stoel. Hij praat weinig en onduidelijk en doet wat verlegen. De scherpte van het probleem is 
in de sessie niet voelbaar. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J is timide in het directe contact met anderen, maar internaliseert normen en grenzen niet. 
Als hij alleen is, sloopt hij gemakkelijk. Als hij gecorrigeerd wordt, wordt hij kwaad en krijgt 
een 'bui'. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader is laconiek en humoristisch en hij ontkent hiermee de ernst van de situatie. Hij zegt 
steeds: "Bij mij doet hij het niet". Moeder probeert haar onmacht te vertalen door zijn reac
ties te plaatsen in het kader van J's allergie. Er is dus geen gemeenschappelijk vertrekpunt in 
het oudersysteem. 
Systeemwerking 
Ten aanzien van de opdrachten reageert het systeem constructief en volgend. Ten aanzien van 
de therapeuten en de interventies is er nog een ondertoon van: "Dit helpt toch niet". 
Circulaire hypothese 
J is charmant en innemend in het persoonlijke contact. De mensen houden van hem. Zijn han
dicap is invoelbaar, zijn driftbuien leiden tot onmacht, maar ook tot begrip (het overkomt hem, 
hij kan er toch niets aan doen). Dat heeft tot gevolg dat er enerzijds strenge afspraken ont
staan als reactie op zijn driftbuien, anderzijds ontstaat acceptatie en begrip. De omgeving heeft 
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voor hem twee gezichten, en J dus ook. 

Tweede vervolgsessie, september 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: het is goed gegaan, er zijn geen buien geweest. Moeder is weer met hem in een 
winkel geweest. Instituut: het aantal kruisen op de turflijst is minder dan de vorige keer. Op 
vrijdag voordat hij het weekend naar huis gaat, heeft hij vaak een agressieve bui. 
Ad 2: Vader heeft de plank met hem op zijn kamer gemaakt. Die heeft maar twee weken op 
zijn kamer gehangen, en toen heeft J hem vernield omdat hij kwaad was. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1: Geen bijstelling, blijft gehandhaafd. 
Ad 2: Vader geeft aan dat het eerst beter moet gaan voordat er weer een nieuwe plank komt. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Wat te doen als reactie op zijn buien? Wat zijn goede taken die J zelfstandig zou kunnen doen? 
Hoe zou J zijn energie beter kwijt kunnen raken? 
Opdracht 3: Bij onrust in het instituut gaat J op zijn kamer. Thuis wordt J afgeleid en wordt 
hem gezegd dat hij eerst tot rust moet komen. 
Opdracht 4: Thuis en op het instituut krijgt J de taak om eenmaal per dag af te wassen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
J is gezellig in het contact. Vader maakt aanmerkingen op de therapeuten omdat ze te laat 
zijn gekomen. Is dit grappig of serieus bedoeld? Vader is moeilijk te peilen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Ten aanzien van zijn fysieke gesteldheid lijkt er verandering. Hij ziet er gezonder uit en wat 
voller. 
Gezinsdiagnostiek 
Er is nog steeds een groot verschil in benadering van J tussen vader en moeder. 
Systeemwerking 
Constructief. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen op dit moment. 

Derde vervolgsessie, oktober 1996 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: geen buien en geen kruisen op de lijst. Instituut: er zijn nog wel regelmatig buien 
en dus kruisen op de lijst. Eenmaal heeft J de lijst verscheurd omdat hij boos was. 
Ad 3 en 4: Zijn conform de afspraak uitgevoerd. 
Bijstelling en herhaling 
De opdrachten worden uitgevoerd, maar zijn gedrag verbetert niet. J permitteert zich buien 
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te hebben waarin hij basale grenzen overschrijdt. Dit speelt met name op het instituut. Thuis 
gedraagt hij zich nu, en op het instituut verergert zijn gedrag. 
Bijstelling opdracht 1: Als J een kruis heeft op de lijst - dus bij slaan, schoppen, enzovoort 
en stukmaken - gaat hij het eerstvolgend geplande thuis weekend niet naar huis. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Ofschoon vader deze sessie niet aanwezig is, is het van essentieel belang dat ook hij zich in 
deze nieuwe afspraak voegt. Moeder staat er borg voor dat ze dit commitment van vader zal 
eisen. J geeft in de sessie aan dat hij op het instituut weg wil en thuis wil wonen. Hij gokt er 
op dat door een akkoordje met zijn vader deze daarin mee zal gaan. Het lijkt erop dat hij zich 
daarom in het instituut onmogelijk maakt. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De afwezigheid van vader in de sessie lijkt het mogelijk te maken dat er op een andere manier, 
serieuzer en ernstiger, over de problemen gepraat kan worden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De egocentriciteit in zijn persoonlijkheidsontwikkeling neemt toe. Dit houdt een stagnatie in 
zijn socialisatie in. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader is cruciaal in het proces. Zolang vader accepteert dat het tussen hem en J goed gaat, 
accepteert hij indirect dat het tussen J en anderen niet goed mag gaan. De coalitie van vader 
en J veroorzaakt een verwijdering naar moeder en groepsleiding. 
Systeemwerking 
Nu vader afwezig was, stond J opeens alleen ten opzichte van moeder en groepsleiding. J 
moest nu deze beiden serieus nemen en kon niet terugvallen op vader. Het gevolg is dat er een 
directere interactie ontstond. 
Circulaire hypothese 
Zolang J met zijn vader iets anders kan hebben dan met de rest van de mensen, dan is dat een 
vrijbrief om zich bij anderen te misdragen als hem iets niet zint. Dit lijkt een zichzelf beves
tigend mechanisme. 

Vierde vervolgsessie, november 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: de herfstvakantie is vrij goed gegaan. Hij heeft thuis een bui gehad. Naarmate 
hij langer thuis was, liep de spanning op. Instituut: in totaal heeft hij drie maal geschopt, vijf 
keer gegooid en vier maal stuk gemaakt. De consequentie van geen weekend naar huis is nog 
niet toegepast. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Nu vader erbij is, wordt nog eens goed besproken dat iedereen, dus ook vader, J's agres
sief gedrag niet moet tolereren. J moet leren zichzelf in de hand te krijgen als de spanning 
oploopt. Mensen mag je niet beschadigen. Met het stukmaken van spullen kun je iets cou-
lanter zijn. 
Bijgestelde opdracht 1 : Beschadigen van mensen en kinderen is verboden. Als daar een kruis 
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komt te staan, dan volgt: weekend niet naar huis. Stukmaken kan één keer in de week geto
lereerd worden. Dit geldt ook voor de school. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
J praat zachtjes en is timide. Als het menens wordt, wil hij afhaken. Vader was in deze sessie 
serieuzer. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J's ik-functie ten aanzien van zijn eigen gedrag is niet sterk ontwikkeld. Een heftig gevoel kan 
hij nog niet besturen. Agressie lijkt dan zijn enige uitweg te zijn. Het socialiseren kan geoe
fend worden door hem taken met verantwoordelijkheid te geven. 

Gezinsdiagnostiek 
Vader legt de oorzaak van J's ontsporingen bij mensen die te slap zijn. Moeder neemt duide
lijker stelling door te eisen dat vader haar niet slap vindt, maar achter haar gaat staan ten 
opzichte van J. Zij is ervan overtuigd, dat als vader niet echt innerlijk meedoet, J dan ook 
niet meedoet. 

Systeemwerking 
Dit keer is er meer ernst en accepteert vader de regie van de therapeuten. 

Circulaire hypothese 
J verzet zich tegen de vroege uithuisplaatsing en maakt zich met zijn gedrag onmogelijk op 
het instituut. J verzet zich tegen het opgenomen zijn in het instituut en zoekt het enige anker, 
namelijk zijn vader. Die kan het immers wel met hem. Vader zou hem ook thuis willen heb
ben. J heeft dus zelf geen reden om verantwoordelijk te worden voor zijn eigen gedrag, want 
dat is zijn enige wapen om niet op een instituut te zijn en misschien ook eens naar huis te kun
nen. 

Vijfde vervolgsessie, december 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: J is een weekend niet naar huis geweest als gevolg van de afspraak dat bij een kruis op 
de lijst hij het eerstvolgende weekend niet naar huis mag. Hij heeft de lijst stukgescheurd, 
zes keer geslagen en elf keer dingen stukgemaakt. 
Ad 4: Taken doen gaat goed zowel thuis als op de groep. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Ouders en groepsleiding vinden het heel moeilijk dat J niet naar huis mocht. Ze vinden 
het zielig voor hem. 
Bijstelling opdracht 1 : J gaat in plaats van om het weekend nu elk weekend naar huis, zodat 
de oefenboog voor hem korter wordt. De lijst wordt nu tevens kalender. De consequentie op 
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ontsporing, dus een kruis op de lijst, blijft dat J het eerstvolgende weekend niet naar huis gaat. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De vraag dringt zich steeds weer op waarom J al zijn problemen oplost met agressie. Moeder 
geeft aan dat J dat als jong kind ook al deed, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn zusje. Hij heeft 
zich door zijn zus heel bedreigd gevoeld. J heeft altijd alles met geweld opgelost. 
Opdracht 5: Iemand gaat 2 maal per week met J stampen met de voeten. Dit om alternatief 
gedrag te leren wat J kan doen als hij boos is. Bovendien zou het goed zijn om J op fitness te 
laten gaan om hem fysiek meer moe te laten worden. Hij heeft te veel energie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Moeder brengt de mishandeling van J door zijn zus in, die J als traumatisch heeft ervaren in 
zijn vroege jeugd (zus van J is ook verstandelijk gehandicapt). 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J kan maar een korte spanningsboog aan om oud gedrag af te leren. Het puberlijf van J heeft 
meer kracht dan hij in het dagelijks leven gebruikt. Dit moet dus meer aangesproken wor
den. Er is een tekort aan integratie van zijn 'ik' op zijn bewuste wilsleven. 
Gezinsdiagnostiek 
De zus van J komt voor het eerst in beeld. Haar handicap en de gevolgen daarvan voor het 
gezin zijn er de oorzaak van dat J niet meer thuis kon zijn. Moeder kan de belastende gezins
interacties goed benoemen. 
Systeemwerking 
Er is algeheel commitment aan de voorgestelde werkwijze. Vader probeert toch steeds op 
onderdelen een machtsstrijd aan te gaan met één van de therapeuten. Hij laat zich hierop 
echter wel aanspreken en corrigeren. 
Circulaire hypothese 
Het enige signaal dat J werkelijk kan stimuleren om 'verandergedrag' te vertonen, is als de 
mensen in zijn omgeving absoluut eenduidig zijn naar hem. Zolang hij nog voelt dat vader 
niet volledig achter de besluiten staat, voelt hij zich uitgenodigd het oude gedrag in te zetten. 

Zesde vervolgsessie, januari 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: het is heel goed gegaan. Hij is op één keer na altijd de weekenden thuis geweest. 
De weekenden dat ook zus thuis is (deze woont ook in een instituut) is het wel gespannen tus
sen beide kinderen. Moeder heeft de lijsten/kalender met pictogrammen mooi gemaakt. 
Instituut: hij heeft eenmaal geslagen en verder is het goed gegaan. Hij houdt zich in als hij 
boos is. Hij heeft nog wel dingen stukgemaakt. 
Ad 5: Het stampen als oefening is nog niet opgepakt, en de fitness is ook nog niet geregeld. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Dit blijft gehandhaafd. Het lijkt J veel waard om elk weekend naar huis te mogen. 
Ad 2: J brengt zelf in dat hij een plank op zijn kamer wil. Vader wil dat niet doen, maar de 
groepsleiding wel. Het zal gebeuren. 
Ad 4: Eenmaal per dag afwassen. J wil dit op een ander tijdstip. Dit wordt afgesproken. 
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Volgende probleemfocus en werkopdracht 
J praat niet met hele zinnen, terwijl hij dat in principe wel kan. Hij praat met enkele woor
den; bijvoorbeeld: "Ikke plank, boos". Andere mensen moeten zich inspannen om te begrij
pen wat hij bedoelt. 
Opdracht 6: Thuis en in het instituut oefenen om met hele zinnen te praten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Iedereen is blij dat het op één keer na goed gelukt is. De therapeuten benadrukken bij herha
ling dat consequent zijn bij J een absolute must is. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J vertoont met betrekking tot de spraak regressie. In de communicatie treedt hij als persoon 
niet duidelijk op. Als hij boos is, manifesteert hij zichzelf heel sterk. Deze twee uitingen zijn 
in onbalans. Het is nodig dit meer met elkaar te verbinden. Het leren stampen en de fitness 
zouden hier positief op kunnen inwerken. 
Gezinsdiagnostiek 
Zus en J hebben een onderlinge spanning die nooit oplost. Zus overheerst J. 
Systeemwerking 
Vader voegt zich in de regie en iedereen lijkt wat meer geloof te gaan krijgen in de positieve 
werking van de opdrachten. 
Circulaire hypothese 
I heeft een impliciete manier om zijn zin te krijgen en gebruikt daarvoor uiteindelijk zijn wan
gedrag. Nu ouders en medewerkers consequent zijn in de uitvoering van de opdrachten en I 
dit voelt, kiest hij ervoor om bij te sturen. Zijn impliciete manier om zijn zin te krijgen moet 
hij opgeven. Te verwachten is dat hij zich daartegen zal verzetten met wangedrag. 

Zevende vervolgsessie, februari 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : J heeft één keer geslagen en geschopt en is dus één weekend niet thuis geweest. Verder 
is alles goed gegaan. 
Ad2, 3 en 4: Alles goed verlopen. 
Ad 5: Er wordt nu door een vaste medewerker drie keer per week het stampen geoefend. Ten 
aanzien van de fitness: er is nog geen vrijwilliger gevonden die hem kan begeleiden. 
Bijstelling en herhaling 
J heeft een vuilniszak vol met gescheurde kleding zoals broeken, truien en handdoeken mee
genomen naar de sessie. Als hij nu boos is slaat en schopt hij dus nauwelijks meer, maar uit 
hij zijn boosheid door kleren scheuren. Aan opdracht 1 wordt nu ook toegevoegd dat bij kle
ren scheuren of kapotmaken hij ook het eerstvolgend weekend niet naar huis mag. Als hij boos 
is, mag hij stampen of schreeuwen. Bovendien krijgt hij een molton scheurdoek waarop hij 
bij boosheid ook zijn kracht kan botvieren. De molton doek is namelijk te sterk voor hem om 
kapot te scheuren. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De concrete aanwezigheid van een vuilniszak vol gescheurde kleren doet de ouders ogen
blikkelijk bereid zijn om hierop ook dezelfde consequentie te laten volgen als bij het slaan 
en schoppen, enzovoort. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J weet instinctief waar de grenzen liggen in de relationele sfeer. Hij weet steeds het uiterste 
van het toelaatbare op te zoeken. 
Gezinsdiagnostiek 
De interventie van de systeemtherapeut naar vader toe is "Bij u zou J nooit iets stuk scheu
ren, bij mij ook niet. Hoe zouden we J nu kunnen helpen dat hij het bij de anderen ook niet 
doet?" Het resultaat is dat vader ogenblikkelijk achter moeder gaat staan dat het bij haar ook 
niet mocht en dat als het toch gebeurde J bij hen beiden in het weekend niet welkom is. Het 
oudersysteem is eindelijk gesloten. 
Systeemwerking 
Het gedeeltelijk succes motiveert de verschillende leden van het systeem zich nog conse
quenter achter de afspraken te stellen 
Circulaire hypothese 
J is groot, maar gedraagt zich klein. Als J iets niet zint wordt hij boos. Hij maakt deze boos
heid interactief (scheuren). Dat roept verontwaardiging, angst en medelijden op (hij kan er 
niks aan doen). Door J groot te verklaren, is klein gedrag niet meer acceptabel en kan de omge
ving eenduidiger verontwaardigd en consequent reageren. Dan moet J groot worden. 

Achtste vervolgsessie, maart 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : J is twee keer een weekend niet naar huis gegaan in verband met stukmaken. Thuis 
met zijn zus is het redelijk gegaan. Het herhalen van de tekst 's avonds bij het invullen van 
de lijst wordt niet meer gedaan. 
Ad 5: Het stampen en scheuren is niet elke week consequent geoefend. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Het is nodig elke avond de tekst te herhalen. Toegevoegd aan de tekst wordt dat hij bij 
boosheid wel mag stampen en de moltonlap scheuren. Het is ook belangrijk de lijst annex 
kalender mooi en goed op te tuigen. 
Ad 5: Stampen en molton scheuren moet echt elke week consequent geoefend worden. 
Ad 6: Er moet meer aandacht komen voor het praten in hele zinnen. Als hij niet normaal praat, 
is het zaak hem te negeren. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het is nog steeds problematisch thuis voor de ouders als J en zijn zus in het weekend tegelijk 
thuis zijn. De therapeuten stellen voor om zus mee te nemen naar de sessies om te onder
zoeken of hier ook verbetering in mogelijk is. Vader vindt het daarvoor nog niet problema
tisch genoeg. Voorts brengt moeder nog als probleem het bedplassen op het instituut ter spra
ke. Afgesproken wordt dat de groepsleiding gaat bijhouden hoe vaak dit gebeurt. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Geen bijzonderheden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J neemt de ruimte om op lager niveau te functioneren dan hij in werkelijkheid kan. Hij bootst 
vreemd gedrag van andere kinderen na. Een gezondere sociale omgeving zou een stimulans 
voor hem zijn. In zijn spraak uit hij zich slecht. Het is belangrijk het 'mars'-element (dit 
staat voor vormkracht en duidelijkheid) in de spraak te activeren. 
Gezinsdiagnostiek 
Nu de ouders eenduidiger met J kunnen omgaan, ontdekken zij dat ze geen gemeenschappe
lijke lijn hanteren naar hun dochter. Er lijkt een structurele onenigheid op echtpaarniveau te 
liggen. Dit heeft het karakter van een machtsconflict. Vader laat daarin een tamelijk intoler
ante houding ten opzichte van vrouwen zien. 
Systeemwerking 
Groepsleiding heeft de neiging nu het wat beter gaat de afspraken minder nauwkeurig na te 
komen. Ouders voelen zich daarin soms gelijk opgaan met de groepsleiding. Dit verstevigt 
de cohesie. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Negende vervolgsessie, april 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : J is één keer een weekend niet naar huis geweest in verband met fysieke agressie. De 
overige weekenden thuis zijn nu gezellig met J. Hij luistert nu ook naar moeder en geniet 
thuis. Instituut: De lijst is goed bijgehouden en de tekst is 's avonds doorgenomen. Er is 
maar één kruis op de lijst gekomen. 
Ad 5: De fitness is nog niet gestart. Er is geen vrijwilliger voor begeleiding gevonden. Stampen 
en molton scheuren is niet consequent geoefend. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : /dem. 
Ad 5: Stampen en molton scheuren moet nu echt gebeuren. En het blijft belangrijk te zoeken 
naar een vrijwilliger voor het realiseren van fitness. 
Ad 3: De afspraak rondom het naar de kamer gaan vervalt omdat de onenigheid met J gewoon 
in de relatie opgelost kan worden. Het vraagt om duidelijke ontmoetingen met hem. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Er zijn in het instituut met J in de omgang veel probleempjes over het toepassen van conse
quenties bij niet nakomen van groepsafspraken en het naar de kamer gaan. 
Interventie: Met pubers moet je niet discussiëren over regels en afspraken. Het is ja of nee. 
De volwassenen moeten gedecideerder worden naar J toe, zonder de humor uit het oog te ver
liezen. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
J zit er rustig en vrolijk bij. Hij geniet van de onderlinge interacties. 
Antroposofïsch-orthopedagogische diagnostiek 
J is een echte puber aan het worden. Hij probeert te marchanderen en gebruikt uitspraken uit 
de therapiesessies om de groepsleiding onzeker te maken. Want bij heftige boosheid raast en 
tiert hij wel, maar er sneuvelt bijna nooit meer iets. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders moeten leren het leuk te vinden met puberale weerstand om te gaan. Moeder 
begrijpt dit beter dan vader, die al te snel geneigd is alles op basis van autoriteit te doen. 
Systeemwerking 
Groepsleiding neemt de opdrachten en afspraken nu zo serieus dat zij ze ook uitvoeren. Ze 
nemen de verantwoording voor dingen die nog niet uitgevoerd kunnen worden, zoals de fit
ness. Ze brengen actuele vragen in en vragen de visie van de therapeuten hierop. Vader her
haalt de afspraken voor en met J. Hij neemt zo nu en dan de leiding en krijgt die ook van de 
therapeuten. 
Circulaire hypothese 
Hoe meer de gelederen rond J zich sluiten en de afspraken van de sessies serieus genomen 
worden, des te meer komt J de mensen om hem heen tegen in eenduidig consequent hande
len. Dit stimuleert hem om normaler te interacteren. Immers, normaal gedrag levert meer 
gezellige weekenden op, en de weekenden zijn gezellig omdat hij normaler doet. 

Tiende vervolgsessie, mei 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : J is alle weekenden thuis geweest. Er heeft geen ontsporing plaatsgevonden. Thuis is 
het gezellig geweest. Hij is met vader uit vissen geweest, heeft met moeder en alleen bood
schappen gedaan, en hij heeft zelfs uit zichzelf alleen zijn kamer opgeruimd. Op het instituut 
is hij ook gezelliger en makkelijker corrigeerbaar. 
Ad 3: De attitudeverandering van het meer in de ontmoeting met J oplossen in plaats van 
naar zijn kamer sturen heeft goed gewerkt. Er is meer direct en humorvol contact ontstaan. 
Ad 5: Het stampen en molton scheuren is door ziekte van de betreffende medewerker niet 
gelukt. Fitness nog niet gerealiseerd. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 5: Volhouden toch proberen te regelen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Groepsleiding en ouders kunnen geen nieuwe problemen meer bedenken, alles gaat goed. J 
brengt zelf een vraag in, te weten: hij wil niet meer dat zijn kamer soms op slot gaat. Dit is 
een regel omdat hij soms wil weglopen. Er wordt over gesproken. Soms is de deur op slot 
omdat hij een te grote neiging heeft in de afvalcontainer te snuffelen, en dit wordt dan te obses
sief. J begrijpt het en accepteert het. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is een rustige en constructieve sfeer in de sessie. J brengt zelf een vraag in en neemt daar
door actiever deel aan het gebeuren in de sessie. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J gedijt bij duidelijkheid en rust bij de mensen om hem heen. Als het 'ik' van de ander rustig 
en gedecideerd is, dan helpt dat hem om ook meer greep te hebben op zijn eigen astraliteit 
(zoals zijn boosheid). 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders berichten dat het thuis nu ook beter gaat tussen J en zijn zus. Zij hebben besloten ook 
naar hun dochter toe meer gezamenlijk op te treden. De onderlinge tegenstellingen worden 
op een gemoedelijker toon naar elkaar benoemd. Er is meer wederzijds begrip. 
Systeemwerking 
Constructief, gemotiveerd en positief. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 

Elfde vervolgsessie, juni 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : J is één keer een weekend niet naar huis geweest omdat hij iets stukgemaakt had. Verder 
is alles heel goed gegaan. Bij doorvragen blijkt dat het incident waarbij iets stukgegaan is ook 
onduidelijk was te aanzien van de schuldvraag. In ieder geval werd J daar zo boos over, dat 
hij in reactie daarop de hele thermosfles kapotgooide. 
Ad 5: De opdracht is nu wel uitgevoerd en de fitness is ook geregeld. 
Ad 3: Het toepassen van de attitude verloopt prima. Er is voor J nog wel wat onduidelijkheid 
over het op slot doen van de kamer. Er wordt nog eens duidelijk herhaald dat de kamer op slot 
gaat bij de neiging tot weglopen. 
Bijstelling en herhaling 
Alle afspraken blijven ongewijzigd gehandhaafd. Therapeuten laten J de afspraken herhalen 
en geven J een compliment dat hij de afspraken zo goed kan onthouden. J gniffelt met zijn 
handen tussen zijn benen en zijn hoofd wat verlegen omlaag. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
J vertelt in hele zinnen aan zijn vader het verloop van het incident met de thermosfles. J ont
houdt de afspraken goed en ontleent er houvast aan. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J heeft een goed geheugen, maar kan uitspraken niet altijd in de juiste context plaatsen. Dit 
brengt hem soms in verwarring. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen bijzonderheden. 
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Systeemwerking 
Gelijk aan vorige sessie. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 
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Laatste sessie, juni 1997 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impress ie weergegeven bij de start van de combina t iebehandel ing en rechts de 

impressie bij het einde van de combinat iebehandel ing. D e oorspronkeli jke impressies waren 

in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

;• 1 

' •' '' 1 

f 

1 
»«•"*"" : c s i t t a j ' j y ƒ-:;*•'**" ' ; 

js - m 

Vader ~rp 

X^>J 

; uO" 5 

Groepsleiding 

239 



Verbaliseren impressies 
Vader: In het begin was J heel sacherijnig. Voorheen kon je veel tegen hem zeggen, maar dan 
deed J het gewoon niet. Nu is J vrolijker en toont hij meer initiatieven. Vader ervaart een grote 
verbetering. Het is nog wel zo dat bij oplopende spanning het J moeite kost zichzelf in te hou
den. 
Moeder: Begin: er stond een grote schutting die J belemmerde en waar hij constant tegenaan 
liep. Wij liepen daar ook kapot op. 
Nu is er een poort in de schutting gekomen. Hij kan erdoorheen de vrijheid tegemoet. Er komt 
meer kleur in zijn leven. 
Groepsleiding: Begin: er was veel chaos en onmacht rondom J. Nu is er ordening in de chaos 
en zit er iets om J heen wat hem en de dingen heel houdt. We ervaren J nu als veel positiever. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin was het opvallend hoe iedereen met J gevangen zat in een onnatuurlijk omgangs
patroon. Er werd veel grensoverschrijdend gedrag geaccepteerd. J werd weinig verantwoor
delijk gesteld voor zijn eigen daden. Thuis was er een grote discrepantie tussen wat vader en 
moeder met hem konden. J dreigde een grote scheiding aan te brengen tussen gevoeglijk zijn 
met vader en obstructie tegen de rest van de wereld. Nu is de omgang tussen J en alle ande
re mensen genormaliseerd en wordt ook meer zijn echte beperking zichtbaar. Zijn echte beper
king is dat hij in zijn gevoel plotseling geraakt kan worden als een soort autonoom mecha
nisme. Het draait zich op en heeft de neiging explosief te worden. Het is een gevoelsdefect 
dat zich separaat afspeelt. Aan deze beperking moetje niet werken om het te voorkomen, maar 
je moet het in de dagelijkse situaties eerder leren herkennen en ermee leren omgaan. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 

Iedereen is het erover eens dat er grote vooruitgang is geboekt. Centraal wordt nog eens gesteld 
hoe belangrijk het is om J verantwoordelijk te stellen voor veel van zijn eigen gedrag. J kan 
nog niet zonder het hulpmiddel van de lijst. Op den duur zou het goed zijn om bij de lijst de 
component van gedragsregistratie eraf te halen en het nog slechts als een gevisualiseerde agen
da te gebruiken. Follow-up wordt door iedereen nog wenselijk geacht, maar in een veel lage
re frequentie. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 7 Moeder decielscore 4 
Druk opgewonden gedrag Geen 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Slordig zijn en onhygiënisch op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Liegen 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een ieder 
Niet kunnen incasseren 

Vader decielscore 1 Vader decielscore 3 
Clownesk gedrag Geen 
Provoceren, uitdagen 

Groepsleiding decielscore 10 Groepsleiding decielscore 10 
Uitschelden Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken Pesterige opmerkingen maken 
Druk opgewonden gedrag Stereotiep klank- of taalgebruik 
Zeuren Grote afleidbaarheid 
Stiekem gedrag Vloeken 
Grote afleidbaarheid Bemoeien, domineren 
Onterechte kritiek uiten, mopperen Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Groepsgenoten aanzetten tot negatief gedrag Kleverig gedrag 
Bemoeien, domineren Provoceren, uitdagen 
Provoceren, uitdagen Praten zonder luisteren 
Praten zonder luisteren Erg hard praten 
Niet kunnen incasseren 
Erg hard praten 
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TVZ profiel 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

80 100 

I I Moeder contr 

I I Moeder klin 

F i Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CU Vader contr 

• Vader klin 

H Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
4,0 

0 
4,0 
2,1 
3,5 

0 
0 

B score moeder 

B score vader 

I I Contr groep 

I I Klin groep 

• Ouder x start 

I Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeil ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

I I Moeder contr 

I ! Moeder klin 

I I Moeder x start 

I Moeder x eind 

80 100 

Scores vaders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

I I Vader contr 

• Vader klin 

• Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores moeders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting • Moeder contr 

I I Moeder klin 

Ext. hulpverwachting H Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

I I Vader contr 

• Vader klin 

• Vader x start 

I Vader x eind 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

Gem groepsleiding 
start 
Gem groepsleiding 
eind 
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Scores groepsleiding B deel 

7.4 
40 23 2,0 vi 
3,5 • 
6,0 • 
5,0 

B score 

1 I Contr. groep moeders 

I I Klin, groep moeders 

I I Contr. groep vaders 

B Klin, groep vaders 

I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

44 
43 
41 
38 
0 
0 

68 
61 
50 
38 

20 40 60 80 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

100 

E23 Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

70 
75 
65 
52 
72 
56 
83 
67 

20 40 60 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
I I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
100 
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Casus 3 (6.3) 

Voorgeschiedenis van S 
Geboortejaar: 1977 
Jaar van opname: 1983 
Datum start combinatiebehandeling: 10/1993 
Samenstelling gezin: moeder, S, broer (2 jaar jonger) en zus (5 jaar jonger); ouders geschei

den in 1989. 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Moeder heeft de gehele zwangerschap gebraakt en had een verhoogde bloeddruk. Ze moest 
enkele weken bedrust houden, at zoutloos en kreeg slaaptabletten en vitaminen. Ze werd een 
week voor de uitgerekende datum opgenomen in een ziekenhuis. De bevalling werd inge
leid. S kwam vlot ter wereld en huilde meteen. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Surinaams gezin dat tot 1988 in Suriname verbleef. Na de scheiding bleef er contact tussen 
de ouders. Vader verbleef periodes in het buitenland en zag S lange tijd niet. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
S heeft zich lichamelijk goed en vlot ontwikkeld. Ze heeft vanaf de geboorte een scheel lin
keroog. Ze trekt voorwerpen dicht naar zich toe en wil tijdens tv kijken graag dichtbij de tv 
zitten. Ze kan daarentegen een speld moeiteloos uit het tapijt opvissen. S menstrueerde in haar 
tiende levensjaar. Vanaf die tijd is ze ook zindelijk. Verder heeft ze geen bijzondere ziektes 
doorgemaakt. 
Verloop motorische ontwikkeling 
Kruipen deed S met 7 maanden, evenals zitten. Ze stond met 10 maanden. Met 11 maanden 
begon S te lopen. Met 18 maanden liep ze los. Ze vertoont stereotiepe bewegingen, zoals wie
belen met het bovenlichaam en tikken tegen voorwerpen. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
S keek haar moeder niet aan en lachte niet spontaan. Ze maakte als baby geen geluidjes. Als 
peuter en kleuter wilde ze geen contact met andere kinderen. Ze speelde liever alleen. Bij 
boosheid heeft ze vanaf de kleuterleeftijd gereageerd met bijten, knijpen en haren trekken. 
Langzamerhand is het contact tussen haar ouders en andere mensen in haar omgeving ont
staan. Het is moeilijk precies te zeggen vanaf welk tijdstip er sprake is geweest van het leg
gen van contacten. 
Spraak, taal, begrip, spel 
Met anderhalfjaar zei S een paar losse woordjes: happen, baarden, pappa en noemde de naam 
van haar moeder. De woordenschat is stap voor stap uitgebreid. Ze heeft jaren lang in twee 
woordzinnen gesproken. Ze kan nu met volledige zinnen spreken, maar doet dit meestal niet. 
Als er op aangedrongen wordt lukt het haar wel. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
5 is nooit ernstig ziek geweest. Ze is alleen opgenomen geweest ter observatie in verband met 
haar ontwikkelingsachterstand. Dit was in een observatie-afdeling binnen de kinder- en jeugd-
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psychiatrie. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Tijdens het tweede levensjaar kreeg moeder het idee dat er iets niet in orde was. Het feit dat 
5 weinig contact maakte werd toegeschreven aan het feit dat S een visuele handicap had. 
Duidelijkheid over wat er aan de hand was werd pas verkregen na observatie in de afdeling 
van de kinder- en jeugdpsychiatrie toen S 5 jaar was. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
In juni 1983 is de diagnose autisme met een ernstige ontwikkelingsachterstand en een ver
standelijke handicap gesteld in de observatie-afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Op de voorgrond staan de ernstige contactstoornis en de taalachterstand. S vertoont stereo
tiep gedrag en houdt van vaste patronen en gewoontes. S functioneert op laag imbeciel niveau. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
S is eind 1983 opgenomen in een instelling voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
Het gezin bleef in Suriname wonen tot 1988. Ouders bezochten S enkele keren per jaar. S 
miste haar ouders erg. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
S heeft een visuele handicap die als licht beoordeeld wordt. S heeft dwangmatige interesses 
zoals poezen en de boerderij. Ze kan hier dwingend over praten. Dwangmatigheden wisse
len elkaar af. S heeft van jongsaf aan een geringe frustratietolerantie. Ze reageert bij frustra
tie met dwingend en agressief gedrag. Ze bijt zichzelf en anderen. Ze trekt tevens aan haren 
en krabt. S heeft vanwege het zichzelf bijten jarenlang een verdikking op haar arm. 
9 Reden voor opname 
In Suriname waren onvoldoende voorzieningen om een meisje met de problematiek van S te 
kunnen begeleiden. Op advies van een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek is S doorver
wezen naar een instelling voor kinderen met een verstandelijke handicap en ontwikkelings
stoornissen. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Tot het twaalfde jaar was S redelijk te begeleiden door haar veel veiligheid te bieden in de 
vorm van een gestructureerde en voorspelbare dagindeling. In de bejegening had men geko
zen voor een rustige en behoedzame stijl. Naarmate S meer in de puberteit kwam, werd haar 
dwingende gedrag sterker en was zij moeilijker te beïnvloeden. Als zij haar zin niet kreeg, 
nam zij haar toevlucht tot knijpen, bijten en krabben. Dit gedrag maakte dat de groepsleiding 
en behandelaars in het instituut geen raad meer met haar wisten. Het instituut vroeg consul
tatie aan bij de therapeuten, die na onderzoek van de casus de combinatiebehandeling voor
stelden. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 3/1994 
Stanford-Binet: I.Q. = 36,1.L. 5; 7 jaar, 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd 3; 6 jaar (onbetrouwbaar) 
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S functioneert op ernstig verstandelijk gehandicapt niveau. 
S wil in eerste instantie alleen over poesjes praten. Als ik haar laat zien dat ik een poesje in 
de doos heb, dat ze daarmee mag spelen en dat ze een tekening van een poesje mag maken, 
belooft ze dat ze ook met de andere dingen mee zal doen. 
Heel de testafname door blijft ze vragen of ze een poes mag tekenen. Als ik zeg: "Straks S, 
als we klaar zijn", is het goed. 
De opdrachten waarbij ik heel direct ergens naar vraag gaan niet goed, of S geeft het antwoord 
'niks' of ze antwoordt helemaal niet en reageert wat nukkig. Ik heb het idee dat ze de ant
woorden op deze vragen wel weet, maar het niet kan uiten. 
Met indirecte opdrachten waar ze iets moet doen of iets moet aanwijzen heeft ze minder moei
te. In tekenen heeft S bijzonder veel plezier. Bij de Peabody tikt S stereotiep op het boekje. 

Na beëindiging van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 4/1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 39,1.L. = 6; 6 jaar. 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 6; 4 jaar. 
S functioneert op ernstig verstandelijk gehandicapt niveau. 
S is veel minder dwangmatig dan tijdens de testafname een jaar eerder. Ze werkt makkelij
ker uit zichzelf mee. Tijdens de hele testafname zegt ze een paar keer dat ze later boerin wil 
worden, en ze wil een boerin tekenen. Ook nu blijft ze dit vragen. Het antwoord "als we 
klaar zijn" is goed. Eén keer begint ze te knijpen om haar zin te krijgen. 
Bij het tekenen van de boerin valt op dat ze een patroon van lijnen in haar hoofd heeft, waar 
in eerste instantie niets uit af te leiden valt als ik ernaar kijk, maar waar uiteindelijk, als de 
laatste lijnen getekend worden, verbindingen ontstaan waardoor er een boerin ontstaat. Ze 
tekent ook een tweede keer precies op dezelfde systematische manier een boerin. 

Eerste sessie, oktober 1993 
Aanwezig: moeder, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Moeder: Zij is radeloos en bang. In agressie bijt S zichzelf en moeder en ze slaat. Moeder kan 
haar thuis niet meer hanteren. Het dwingende gedrag heeft dermate grote proporties aange
nomen, dat zij er op geen enkele manier meer raad mee weet. 
Groepsleiding: Het dwangmatige gedrag en de zelfverwondingen nemen toe. Ernstige zelf
beschadiging is niet meer te stoppen. Er is onmacht in de begeleiding. Het enige antwoord 
dat de groepsleiding weet te geven is het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals 
separatie en fixatie van de armen. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting: S is in toenemende mate dwangmatig en er komt meer en meer agressie los, 
zowel naar zichzelf als naar de ander. Dit stelt de anderen voor de bijna onmogelijke opgave 
haar te begeleiden en tegelijk zichzelf tegen de agressie te beschermen. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: S laat haar dwangen en agressie de vrije loop en verwacht 
dat de omgeving hiermee omgaat of er paal en perk aan stelt. Maar dat vraagt steeds meer 
kracht van de ander. S schakelt zichzelf niet in bij het beperken van de agressie. 
Contract: Algeheel commitment. Iedereen is radeloos en wil uit deze negatieve spiraal komen. 
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Tweede sessie, oktober 1993 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
S stelt steeds dezelfde vraag (bijvoorbeeld poezen en boerin) en het antwoord is nooit vol
doende. Ze blijft doorvragen en het geheel ontaardt in zichzelf bijten, in de armen knijpen, 
bijten, haren trekken van dichtstbijzijnde persoon, zowel thuis als op het instituut, meerdere 
keren per dag. 
Herdefinitie probleem 
S kan heel goed de ander bezighouden met wat ze zelf leuk vindt. En dus kan ze ook zich 
leren bezighouden met wat anderen leuk vinden. Ze kan het zó goed dat het opwindend voor 
haar is, dus kan het ook met de ander samen opwindend worden. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
Werkrichting: S leren aan te sluiten bij dingen die een ander bezighoudt, zodat zij invoegt bij 
wat een ander doet. Dat kan door te oefenen dingen samen te doen waar de uitvoering van bij
voorbeeld een taak afhankelijk is van twee personen. 
Opdracht 1: Elke ochtend samen met groepsleiding of moeder het bed opmaken met laken 
en sprei. Deze moeten aan twee uiteinden vastgehouden worden. Dit geldt zowel thuis als in 
het instituut. S herhaalt de opdracht en begrijpt deze. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 

Als ik moet doen wat de ander wil, dan wil ik dat niet en dan ga ik één gedachte steeds zeg
gen die er niets mee te maken heeft en daar draai ik in door. Op den duur kan ik niet meer 
stoppen en ga ik maar door, word ik boos, kwaad op alles en iedereen, want niemand kan me 
nog stoppen. 

Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
- Een ezel: als je hem vooruit duwt, zet hij zich schrap met de poten in de grond. Dus: geduld 

hebben, met voer lokken en goede gewoontes aanleren. 
- Wurgslang: als de prooi vastzit, wordt deze fijngeknepen. Dus: op je hoede zijn voor de 

slang en een vervangende prooi geven. 
- Medicijnman die zichzelf in trance brengt en in extase iets uitgeput bezweert. Dus: het is 

niet Afrika, maar Nederland. Een brug slaan tussen die wereld en de onze. 
Circulaire hypothese 
Omdat de ander iets van S wil en zij alleen maar doet wat ze zelf wil, gaat de ander duwen 
en trekken en gaat S zich steeds meer verzetten. Uiteindelijk verliezen beiden zich in 'onmach
tig' willen en agressie. 
Richtingoriëntatie en -bepaling 
Ervoor zorgen dat S haar kracht leert te gebruiken om zelfstandig te zijn en dat zij zich leert 
invoegen in sociale leven. 
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Eerste vervolgsessie, december 1993 
Aanwezig: IP, moeder plus (gescheiden) vader, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Deze is thuis en in het instituut prima verlopen. 
S bevestigt dat ze het leuk vond om te doen. 
Bijstelling en herhaling 
De opdracht blijft gehandhaafd. Samen iets doen lijkt een goed thema om op door te gaan. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
S's dwingend vragen stellen en haar eigen wil volgen, toont aan dat ze op een bepaalde manier 
zeer zelfredzaam is. Problemen ontstaan waar zij samen met anderen iets moet doen of op 
verzoek van de ander iets moet doen. 
Opdracht 2: Zittend aan tafel met een kleine bal heen en weer gooien: S naar de ander en vice-
versa. Zo ook staande met een grote bal, acht minuten per dag. Het is een oefenen van geven 
en ontvangen. Bij het oefenen in de sessie vindt S de oefening met de kleine bal leuk, met de 
grote bal eng. 
NB: S gaat één keer per maand naar haar (gescheiden) vader. Dat is een uitje en daar hoeft 
dus niet geoefend te worden. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Vader is onaangekondigd aanwezig. Hij was toevallig in het land. S zoekt direct harmonie 
door te zeggen: "Papa heeft bij mama geslapen, hè?" (ouders leven reeds zeer lang geschei
den). S vindt de opdrachten leuk. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
S lijkt vooral benaderbaar als de ander een 'ik- besluit' neemt en dit uitstraalt. Daarnaast is 
zij op dit moment het beste te bereiken als je iets praktisch concreets met haar gaat doen. Dit 
lijkt rustgevend te werken voor S. Haar heftige verzet verdwijnt en ze kan rustig genieten. In 
het astrale gebied (verwarrende gevoelens) ontstaat zo dus rust. 
Gezinsdiagnostiek 
Er zijn zeer onheldere grenzen tussen vader en dochter, en ook tussen moeder en dochter en 
tussen moeder en vader (ex-man). Dus is het nodig te structureren. Opvoeden en therapie vindt 
plaats bij moeder thuis en in het instituut. Bezoek aan vader een keer per maand is een uitje. 
Vader laat het vaak onverwachts afweten. 
Systeemwerking 
Ieder voegt zich in de regie van de therapeuten. Vader heeft een zeer directieve benadering 
nodig, pas dan voegt hij zich. 
Circulaire hypothese 
Als je iets gedaan wilt krijgen van S dan moet je lichamelijk actief worden en haar in de acti
viteit meenemen, dan voegt S zich in en ontstaat er een 'over en weer'. 
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Tweede vervolgsessie, januari 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: De opdracht is goed uitgevoerd. Het uitvoeren dreigt een automatisme te worden 
Ad 2: Thuis: hier is de opdracht slechts één keer uitgevoerd vanwege spanningen rondom 
een agressieve bui van S met grootmoeder, waarbij moeder haar hand bezeerde en dus geen 
bal kon gooien. Instituut: de oefening is niet gedaan vanwege drukte in de groep en men heeft 
weerstand omdat het tegennatuurlijk is om het te 'moeten' doen. 
Bijstelling en herhaling 

Adl: De opdracht blijft dezelfde, maar af en toe moet de groepsleiding of moeder harder 
aan het dekbed trekken, zodat S er wakker bij blijft. 
Ad 2: De weerstand tegen het opgedragen krijgen wordt door therapeuten geplaatst in het 
kader van: oefening baart kunst en dat heeft altijd iets onnatuurlijks. In het instituut wordt 
afgesproken de oefening niet iedere dag te doen, maar drie keer per week. Eén van de thera
peuten oefent m sessie met S de oefening. S verzet zich hevig. Therapeut grijpt met toe
stemming van moeder, in als voorbeeldgedrag om de agressie te stoppen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
S weigert steeds om dingen te doen. Als er toch iets moet, hetgeen niet te vermijden is reageert 
zij met hevige agressie m de vorm van bijten en knijpen. Deze probleemstelling wordt nog 
niet omgezet in een opdracht, omdat andere opdrachten eerst een betere uitvoering moeten 
hebben. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 

Het heftige bijt-, knijp-, sla- en schopgedrag tijdens de poging om de opdracht in de sessie te 
oefenen, kan alleen doorbroken worden door heftig fysiek ingrijpen van de therapeut Dat is 
door S op de grond te leggen, boven op haar te zitten en de voorwaarden voor loslating te 
herhalen. Uiteindelijk komt S tot rust. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er is sprake van een sterke discrepantie tussen enerzijds uitvloeiend dwingend, anderzijds 
vast en dwangmatig. Het lijkt dat S deze kenmerken tot instrumenten heeft gemaakt in de rela-

Gezinsdiagnostiek 
Vader geeft snel toe aan S en lijkt een coalitie met haar te vormen tegen mensen die haar struc
tuur willen geven. Moeder ontleent veel steun aan het voorbeeldgedrag van de therapeut 
Systeemwerking 

Het weerstandgedrag van het instituut tegen de opdrachten voegt zich toe aan de weerstand 
tegen structuur bij vader. Het vraagt veel energie van de therapeuten om beide te committe
ren aan de regie van de therapeuten. 
Circulaire hypothese 

Omdat S met agressie dwingt en de omgeving uit angst steeds minder eisen gaat stellen krijgt 
S een steeds grotere macht in het bepalen van de situatie. Door het vermijden van de con
frontatie met S door de groepsleiding, stellen zij minder hoge eisen, hetgeen S aanmoedigt 
nog dwingender te worden. 
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Derde vervolgsessie, februari 1994 
Aanwezig: moeder en therapeuten (IP en groepsleiding alleen de laatste 5 minuten) 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 en 2: Beide, zowel thuis als in instituut, goed verlopen. 
S is gezelliger in haar gedrag. Er zijn minder agressieve explosies. 
Bijstelling en herhaling 
S vraagt om te stoppen met de opdrachten, maar beide therapeuten houden ten volle beide 
opdrachten overeind. Dus alle afspraken blijven doorgaan. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing, doordat S en groepsleiding kort aanwezig waren in verband met files 
onderweg. 
Werkopdracht: niet van toepassing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Groepsleiding en S zijn te laat. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
S lijkt veel van de communicatie te begrijpen. Zij is zeer krachtig, dit vraagt dus om meer 
fysieke uitdaging in de zin van zinvolle arbeid. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder krijgt meer vertrouwen in zichzelf en in haar omgang met S. Ze wil graag met S samen 
naar Suriname waar haar familie woont en vraagt advies van therapeuten. 
Systeemwerking 
Congruent. De forse fysieke ingreep van therapeuten in de vorige sessie lijkt voor de vol
wassenen een vertrouwen te geven dat weerstand doorbroken kan worden. En voor S lijkt 
het veiligheid gegeven te hebben, omdat iemand haar 'op hol slaan' kan stoppen. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Vierde vervolgsessie, maart 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 en 2: Zijn goed verlopen, zowel thuis als ook in instituut. 
Bijstelling en herhaling 
Opdracht 1 : Vervalt. S maakt alleen haar bed op. 
Opdracht 2 : Gaat onveranderd door. 
Volgende probleemfocus 
Er zijn nog steeds enkele uitbarstingen in het instituut van agressie van S (schoppen, slaan, 
spugen en bijten). Thuis is dit niet meer aan de orde. De spanning lijkt ook op te lopen vlak 
voor de menstruatie. 
Werkopdracht 
Opdracht 3: Het registreren van slaan, schoppen, spugen, bijten door middel van turflijst. Het 
afleren hiervan moet gekoppeld worden aan het thema: S wordt nu 17 jaar en te groot voor 
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zulk kinderlijk gedrag. Iedere avond bij het invullen van de lijst moet de volgende zin met S 
hardop herhaald worden: "S moet groot worden en bij groot worden hoort niet meer schop
pen, slaan, bijten, spugen". De afspraak wordt gemaakt dat indien er toch sprake is van agres
sie in het instituut, S 15 minuten een time-out krijgt in een gesloten kamer. Voor thuis is het 
zaak in te grijpen tot de agressie dooft en haar vervolgens terug te brengen naar het instituut. 
Agressie betekent: einde weekend. Moeder organiseert daartoe hulp bij de buren en een zwa
ger. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S test de consequentheid van de therapeuten bij het oefenen van de opdracht. Ze houdt zich 
in als die consequent blijken te zijn. Het zichzelf slaan neemt dan wel toe. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er is een zwakte in de 'Ik'- functie. Het dwingende van het astraallichaam komt sterk naar 
voren, alsof een deel van het astraallichaam sterker is en de plaats van het 'ik' wil innemen. 
Haar motoriek is enigszins geretardeerd. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder handelt zelfverzekerder en sterker. Moeder behoeft nog wel externe hulp bij agres
sie van S. De 15-jarige broer moet nu te veel vervangend vadergedrag vertonen. 
Systeemwerking 
Er is probleemspreiding op een gelijkwaardig niveau tussen moeder en de medewerkers van 
het instituut. Dat versterkt de eenheid. 
Circulaire hypothese 
Toevoeging: Bij komende menstruatie loopt de spanning op. Het gevolg is een toename van 
onrust én agressie. De arts zal hiervoor geconsulteerd worden. 

Vijfde vervolgsessie, mei 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Het gaat zowel thuis als op het instituut goed. S wil alleen dat het ophoudt. 
Ad 3: De lijst is bijgehouden. De geturfde registraties worden opgeteld. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: De baloefening wordt gevarieerder ingevuld in de vorm van samen 'kleefbal' spelen, 
samen kruiwagen rijden (allebei één handvat), samen zagen met een trekzaag. 
Ad 3: Het voortzetten van het turven van gedrag en naar aanleiding van de totaalscore de vol
gende keer vermindering van het aantal afspreken. 
Volgende probleemfocus 
Ten aanzien van de toenemende spanning en agressie rond de menstruatie heeft de arts medi
catie ingesteld. De grondstemming van S is gemoedelijk. 
werkopdracht 
Geen nieuwe opdrachten toegevoegd. S vraagt wat ze moet doen als ze geplaagd wordt. 
Therapeuten adviseren haar dat ze dan tegen de ander hardop moet zeggen dat ze niet moe
ten plagen. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Op de turflijst blijkt dat knijpen en bijten niet voorgekomen zijn. Het gedrag van S krijgt een 
meer normale functie van 'boos zijn'. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De dwangmatigheid in het denken, respectievelijk de voorstelling is fors. Dit stereotiep den
ken heeft iets 'dierlijks'. Spraakvorming door middel van therapeutische gedichten en reci
tatie zou een aanvulling kunnen zijn. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder meldt dat de broer van S zich minder met de opvoeding bemoeit. 
Systeemwerking 
Geen bijzonderheden. Iedereen lijkt meer vertrouwen in de ontwikkeling te krijgen. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Zesde vervolgsessie, juni 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Dit verloopt op zichzelf goed, zowel thuis als in het instituut. De 'kruiwagen-oefe
ning' is moeilijk. Het op tijd omdraaien van het kleefbalbatje is ook moeilijk. 
Ad 3: Uit de turflijst blijkt dat S een opvallend hoog aantal keren anderen en soms zichzelf 
gebeten heeft. 
Bijstelling en herhaling 
De opdrachten blijven onveranderd in verband met de komende vakantieperiode. 
Bijstelling opdracht 3: Toegevoegd wordt bij de zin die elke avond herhaald moet worden: 
"Grote meisjes bijten zichzelf niet in de arm". Toegevoegd wordt dat als er nul kruisjes zijn 
(geen agressie-incidenten), S een uitstapje krijgt naar de boerderij. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Besproken wordt dat S voor vijf weken met moeder naar Suriname gaat en hoe te handelen 
bij explosieve buien van S aldaar. S heeft daar zelf een voorstel over. Als er een bui aankomt 
zegt de volwassene: "Ga nu maar naar de kamer", die daarvoor in Suriname wordt aangewe
zen. Moeder voegt toe dat als S moeite heeft om naar haar kamer te gaan, de aanwezige ster
ke oom ingeschakeld kan worden. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S is ontspannen. Direct aanspreken roept minder weerstand bij haar op. Er gaat nog wel drei
ging van haar uit. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Haar goede begripsvermogen is opvallend. Ze geniet erg van haar dwangmatige thema's (ster
ke lustbeleving). De thema's zijn: poezen, boerderij, schapen scheren. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder straalt meer zelfvertrouwen uit. Bovendien geeft ze aan het gevoel te hebben er in 
Suriname niet alleen voor te staan. In Nederland is moeder sociaal meer geïsoleerd. 
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Systeemwerking 
Het systeem is coöperatief. De medewerkers van het instituut vertonen een wat afwachtende 
en voorzichtige attitude. Ze lijken te blijven hangen in de oude angst voor ontsporing. 
Circulaire hypothese 
De voorzichtige aanpak in het instituut roept bij S oud, agressief gedrag op. 

Zevende vervolgsessie, september 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2 en 3: Zijn goed uitgevoerd, thuis en op het instituut. 
Ad 2: Het gericht gooien en vangen is moeilijk en er zit weinig kracht in. 
Ad 3: De lijst is bijgehouden. Er is een ontsporing na het weekend bij vader. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: S doet de oefening graag. Het kracht zetten en richten bij het gooien wordt in de ses
sie extra geoefend. In plaats van acht minuten wordt de oefening beperkt tot vier minuten per 
keer. 
Ad 3: De lijst blijven bijhouden en bij ontsporing op de lijst een korte beschrijving van de 
situatie toevoegen. S zegt lachend de opdracht niet te willen herhalen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder brengt in dat het boodschappen doen met S moeilijk is. Ze is gefixeerd op horloges, 
bandjes, oorknopjes, dekbedden. Er volgt geen werkopdracht. Er wordt geadviseerd te zoe
ken naar interesseverbreding. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S is verbaal nu heel communicatief. Ze maakt grapjes en geniet van het gesprek. Ze vraagt in 
de sessie de kleefbal-oefening te showen. Als ze boos wordt is de herinnering aan de keer dat 
ze op de grond gelegd is voldoende om zich in te houden. Ze lacht erom. Iedereen is ont
spannen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
S vertoont veel motorische problemen bij de oefeningen. Ze houdt haar hoofd scheef. Er wordt 
een consult bij de arts afgesproken voor een diagnose van de houdingsproblemen en een moge
lijke behandeling. Wellicht kan ze visueel niet goed fixeren. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader is opeens actief met haar tijdens de weekenden. Verwarrend voor S is dat moeder haar 
in het instituut ophaalt en vader S bij moeder ophaalt. Dit geeft voeding aan de 
harmonie-idylle bij S. 
Systeemwerking 
Er is nog een te grote acceptatie door de medewerkers vanuit de gewenning aan slaan en bij
ten van S. In het instituut is een actieve benadering nodig als er sprake is van dreiging in plaats 
van berusting. 
Circulaire hypothese 
De inconsequentie en onvoorspelbaarheid van vader heeft gedragsontsporing bij S tot gevolg. 
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Achtste vervolgsessie, november 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Deze is goed uitgevoerd. S mist kracht bij het gooien. 
Ad 3: De lijst is goed bijgehouden. Het is vijf keer misgegaan. De aanleidingen zijn: iets leuks, 
nieuwe begeleiders, gemis aan aandacht. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: De kleefbal-oefening blijven doen, vooral met plezier en niet eisen dat het krachtig 
gebeurt. Bij de baloefening met één hand stimuleren dat ze krachtig gooit. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Extreem 'goede' dagen leveren een na-effect van uitbarsting op. De vraag aan moeder en 
medewerkers van het instituut is om na te denken hoe je hierop kunt anticiperen. 
De diagnose van de arts resulteert in een medisch- therapeutisch behandelvoorstel. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S is er goed bij. Ze is gezellig en open. Moeder is blij met drie goede weekeinden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
S herhaalt veel. Ze blijft hangen aan eigen thema's. Ze kan niet loslaten, zoals dat bij 'ijzer
rijke' kinderen optreedt. Er zijn veel fysiek-motorische handicaps: oog-handcoördinatie, oog
fixatie, slechte strekking van wervelkolom. 
Gezinsdiagnostiek 
S lijkt op bepaalde punten op vader. Ook zij wil via slimheden haar doel bereiken. 
Systeemwerking 
Het lukt S nog steeds tweespalt te veroorzaken tussen de begeleiders in het instituut. 
Circulaire hypothese 
Doordat volwassenen in het instituut elkaar diskwalificeren, heeft S een vrijbrief zich te mis
dragen; zij doet immers niets verkeerd, maar de groepsleiding vindt dat de collega iets ver
keerd doet. 

Negende vervolgsessie, december 1994 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 3: Thuis is alles heel goed verlopen. In het instituut geeft de lijst een enorme toename van 
ontsporingen aan, namelijk: in één maand tweeëntwintig keer geslagen, drie keer geschopt, 
eenentwintig keer gebeten, negen keer in haar eigen arm gebeten. Dus in het instituut is er 
sprake van een grote terugval. 
Bijstelling en herhaling 
Een van de therapeuten doet individueel een interview in de sessie bij S. Het zoeken is naar 
mogelijke oorzaken voor de terugval in het instituut. S kan aangeven dat er kinderen in de 
groep zijn die haar plagen. Ze voelt zich eenzaam in de groep. Ze heeft geen vriendinnen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Met S wordt besproken dat ze terechte problemen heeft (bevestiging), maar datje zulke pro-
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blemen niet met slaan en bijten oplost. We spreken met haar af in de volgende sessie te pra
ten over hoe zij vrienden kan maken en hoe ze meer dingen zelfstandig kan doen. Alle 
opdrachten blijven en worden met S geactualiseerd en doorgenomen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Het individueel interview geeft S erkenning. Het verblijf van de andere aanwezigen achter 
het one-way screen schept voldoende afstand om de veiligheid van het gesprek te garande
ren. Opvallend is hoe goed S kan aangeven dat ze naar mensen verlangt die én streng zijn én 
van haar houden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
S is sociaal zwak en eenzaam. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder is een eenzame pijler voor S buiten het instituut. Vader is onbetrouwbaar. Vssk id hij 
lange periodes afwezig. Onaangekondigd is hij er plotseling weer en neemt dan weer contact 
op met S. Verbreding van relaties is voor S dringend noodzakelijk. 
Systeemwerking 
Er dreigt een contrast te ontstaan tussen de actieve en creatieve opbloei van moeders bijdra
ge enerzijds en de passieve indolente berusting van de medewerkers van het instituut ander
zijds. 
Circulaire hypothese 
Er lijken twee redenen voor terugval te zijn. 
- De eenzaamheid in de groep in combinatie met een te gering aanbod van leuke doe-din-

gen in het instituut. 
- Ze houdt van de therapeuten, dus moet het slechter gaan anders houdt de therapie op. 
Deze twee verschillende oorzaken versterken bij S agressief gedrag. 

Tiende vervolgsessie, januari 1995 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2 en 3: Zijn goed uitgevoerd. Er zijn in de afgelopen maand slechts enkele ontsporingen 
geweest. 
Bijstelling en herhaling 
Bij het navragen bij S over het verloop van de opdrachten maakt S een hevig conflict met 
een van de therapeuten. De therapeut gaat het aan. S dreigt te exploderen. De therapeut blijft 
het conflict aangaan. Uiteindelijk ontspant het in het contact. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het geplaagd worden van de vorige sessie wordt opnieuw opgepakt. S moet leren om op een 
gezonde manier ruzie te maken. Het conflict met de therapeut wordt als voorbeeld van ruziem-
aken aangehaald. Ruziemaken zonder echte ontsporing wordt opdracht 4. 
Opdracht 4: op de groep wordt een paar keer per week geoefend met ruziemaken met een 
groepsgenoot, onder begeleiding. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S dwong therapeut opnieuw over te gaan tot fysiek ingrijpen op haar ontsporing. Pas na lang
durig verzet komt er na boosheid ook verdriet, namelijk huilen. Het lijkt alsof zij test: "ben 
je veilig en houd je van me." 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Ze heeft zeer heftige emoties. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen bijzonderheden. 
Systeemwerking 
Het krachtig ingrijpen op S door de therapeut lijkt motiverend te werken op de medewerkers 
van het instituut. 
Circulaire hypothese 
S hunkert naar ontmoeting. Door haar dwingend gedrag ontmoet ze mensen op een eenzijdi
ge manier. Het gevolg is dat mensen reageren met ontwijkend gedrag. Het gevolg is dat S zich 
niet serieus genomen voelt en een nog heftiger appèl doet door haar agressie. Als de ander het 
niet aangaat, moet de agressie werkelijk ontsporen en leidt tot agressie die op zichzelf gericht 
is. 

Elfde vervolgsessie, februari 1995 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Alles is heel goed gegaan. Thuis zijn er geen ontsporingen geweest. In het instituut was er een 
enkele bui veroorzaakt door een ander. Hierdoor heeft zij toch net niet nul kruisjes gehaald. 
Bijstelling en herhaling 
Besproken wordt wat het voor S aantrekkelijker maakt om nul kruisjes te halen. S oppert zelf: 
naar de walkman luisteren. De afspraak wordt: één week geen kruisjes betekent extra tijd om 
naar muziek te luisteren met de walkman. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Besproken wordt dat S echt toe is aan meer werkgerichte, fysieke inspanning. Een overstap 
naar een volwassenenwereld in een ander instituut zal haar zelfstandigheid stimuleren. De 
medewerkers van het instituut en moeder zullen hiermee aan de slag gaan. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
S is bijzonder gezellig en ontspannen. S is blij met het vooruitzicht dat ze 'walkman-tijd' 
kan verdienen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Als S haar kracht positief inzet, is ze een heel prettig persoon. Het ingrijpen met haar eigen 
'Ik' op haar impulsen en uitbarstingen is iets dat veel oefening behoeft. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Systeemwerking 
Er is een congruente situatie ontstaan tussen de verschillende subsystemen. Deze eenheid en 
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rust schept de nodige veiligheid voor S. Tegelijkertijd schetst dit hoezeer S daarvan afhanke
lijk is. 
Circulaire hypothese 
Als S gezellig en positief functioneert, neigt de omgeving te verslappen in het consequent 
zijn. Deze verslapping is voor S. aanleiding om regressief gedrag te vertonen. Consequent 
handelen lost dit weer op. 
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Laatste sessie, maart 1995 
Aanwezig: groepsleiding en moeder, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

r 
Moeder 

>yf 

Groepsleiding (1) 

Groepsleiding (2) 
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Verbaliseren impressies 
Moeder: Ik was wanhopig bij de start van de therapie. Ik had geen geloof in verandering. Nu 
is het lichter en gaat het beter. Er zijn nog wel ups en downs. S beheerst zich meer. Het blijft 
moeilijk, maar ik kan er nu mee omgaan. Het is een verademing dat er geen zelfbeschadi
ging meer plaatsvindt. 
Groepsleiding: In het begin was er willekeur in onze benadering. Nu is er een consequente 
lijn in. Eerst was S erg explosief en reageerden wij op negatief gedrag, nu is er meer diffe
rentiatie in de omgang. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
Bij aanvang was er zeer veel probleemgedrag bij S en onmacht bij moeder en instituut om 
hiermee om te gaan. 
Het probleemgedrag is niet helemaal weg, maar wordt nu inzichtelijk naar aanleiding van een 
oorzaak en dit geeft cateringsmogelijkheden. Je raakt niet meer met elkaar in een impasse en 
in de daarbijhorende negatieve spiraal. Voorts is belangrijk geweest dat het contact met vader 
op een duidelijke manier gestructureerd is. S moest leren ook dingen te doen die een ander 
leuk vindt. Dat lukt nu af en toe, vooral in contact met volwassenen en in het volgen van een 
interessanter programma. S is zelfstandiger geworden. Dit is belangrijk voor haar toekomst. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
S moet aangesproken blijven op "doe normaal, we gaan rustig en gewoon met elkaar om". 
Het is aan te bevelen S meer eigen rustmomenten aan te bieden, zodat ze met eigen vragen 
gaat komen, in plaats van reacties af dwingen. 
S moet meer gelegenheid krijgen het 'kiezen' te oefenen. Socialiseren met leeftijdgenoten is 
een te grote opgave voor S, dus is een versnelde overstap naar een volwassenenomgeving 
noodzakelijk. 
Follow-up: Herhalingssessies vindt ieder zinvol. Éénmaal per zes weken lijkt voldoende. 
Verder is het nodig toe te werken naar plaatsing in een setting met volwassen mensen. 

262 



Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling Erg hard praten 

Moeder decielscore 7 
Druk opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Kleverig gedrag 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Provoceren, uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Erg hard praten 

Door moeder speciaal benoemd gedrag: 
Knijpen en bijten 

Groepsleiding decielscore 6 
Druk opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Provoceren/uitdagen 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelastina 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I 1 Moeder contr 

I I Moeder klin 

L J Moeder x start 

S Moeder x eind 

Scores moeders en vaders B deel 

B score moeder 

B score vader 

I I Contr groep 

1 1 Klin groep 

• Ouder x start 

I Ouder x eind 
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Scores moeders C categorieën 
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Casus 4 (6.4) 

Voorgeschiedenis van J 
Geboortejaar: 1976 
Jaar van opname: 1983 
Datum start combinatiebehandeling: september 1993 
Samenstelling gezin: Vader, moeder, J, zus (2 jaar jonger ), broer (5 jaar jonger ), broer (10 
jaar jonger ) 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Tijdens de zwangerschap had moeder een paar maal nierbekkenontsteking. De bevalling vond 
een week te vroeg plaats en duurde drie tot vier dagen omdat de weeën steeds weer ophiel
den. De geboorte verliep zonder complicaties. J had een groot scheef hoofd met een bloed
uitstorting. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Middenklas gezin. De jongste broer van J heeft dezelfde (erfelijke) afwijking als J. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
J heeft zichtbare vormanomalieën. Hij heeft brede gedrongen handen en voeten en een groot 
asymmetrisch hoofd. Hij is aan de kleine kant en blijft dat gedurende zijn verdere ontwikke
ling. Hij heeft periodiek een gestoorde verhouding tot zijn lichaam. Hij wil bijvoorbeeld zijn 
oog eruit hebben, probeert zijn mondhoeken uit te scheuren of provoceert overgeven. 
Verloop motorische ontwikkeling 

J ging zitten met tien maanden en staan met veertien maanden. Hij heeft nooit gekropen en 
begon met anderhalfjaar te lopen. Als J iets met zijn handen moet of wil pakken, verkrampt 
hij en gaat trillen. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
J is gericht op contact. De contactname is echter vluchtig. Hij is geïnteresseerd in wat men
sen doen en hoe mensen leven. Als kleuter was J graag ondeugend en hield hij van spannen
de dingen doen zoals takken op de weg gooien en kijken of een auto daaroverheen zou rij
den. J was pedagogisch moeilijk te beïnvloeden en te sturen. 
Spraak, taal, begrip, spel 

Rond zijn tweede levensjaar sprak J geen woord. Rond zijn vierde jaar kwam de spraak op 
gang na intensieve bewegingsfherapie. J speelde overal mee, ook met andere kinderen. Zijn 
praktische begrip en kennis van en interesse in feiten is heel behoorlijk. Schools leren is voor 
J bijzonder moeilijk. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
Bij J is klinisch genetisch onderzoek verricht. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Al enkele dagen na de geboorte werd duidelijk dat de vormanomalieën van J konden samen
hangen met een chromosomale afwijking. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
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Er is een diagnose gesteld door de kinderarts en de klinisch geneticus. J is een sterk geretar-
deerde jongen met ontremd en dwangmatig gedrag. Hij heeft chromosomaal een partiële 
trisomie. Op grond daarvan is een cerebrale beschadiging aannemelijk. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
Vanaf zijn derde jaar heeft J op een peutergroep gezeten en vanaf zijn vierde jaar op een 
kleutergroep voor gezonde kleuters. 
In augustus 1983 is hij opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke 
handicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
J vertoont vanaf jonge leeftijd dwangmatigheden. Hij is gefascineerd door auto's en onge
lukken. Hij houdt van spanning en van dingen doen die gevaarlijk zijn en niet mogen, zoals 
stenen en takken naar auto's gooien, servies uit het raam gooien en zichzelf beschadigen. Hij 
is dwangmatig geïnteresseerd in het weer, het nieuws en de krant. Hij houdt geen rekening 
met anderen. Hij praat met de ander mee en doet waar hij zelf belangstelling voor heeft. Er 
is weinig koppeling tussen hetgeen hij met de mond belijdt en hetgeen hij daadwerkelijk doet. 
9 Reden voor opname 
J terroriseerde het gezin. Hij luisterde niet naar zijn ouders. Er ontstonden gevaarlijke situ
aties voor de andere kinderen en voor hemzelf. De stress in het gezin werd te groot voor de 
verschillende gezinsleden. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
J heeft vooral op het gebied van zelfstandigheid veel geleerd. Hij heeft zelfstandig leren bood
schappen doen en eenvoudige werkzaamheden leren verrichten, zoals de afwas doen. In het 
instituut heeft hij met name via ontzag voor autoriteiten zijn gedrag leren beheersen. Met het 
ouder worden heeft hij thuis steeds meer ruimte voor zich opgeëist. Hij terroriseert opnieuw 
zijn familie. Ondanks pogingen vanuit het instituut verandert zijn gedrag niet. Men weet niet 
hoe dit verder moet. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 3/1994 
WISC-RN: T.I.Q. = 44, P.I.Q. = 45, V.I.Q. = 51 
Stanford-Binet: I.Q. = 41,1.L. = 6; 10 jaar 
J heeft een matige verstandelijke handicap. 
J had veel plezier in de opdrachten, vooral de verbale. Hij kent vaak de betekenis van een 
woord wel, maar kan het zelf niet omschrijven. Hij moest soms smakelijk lachen om de zin
netjes waar iets niet aan klopte, maar vroeg je hem dan wat er niet klopte, dan wist hij dat 
niet of hij zei iets totaal irrelevants. Zo op het eerste gezicht leek hij er meer van te begrijpen 
danin werkelijkheid het geval was. 
Sommige onderdelen lukten J niet, maar als hij ze bij een hoger leeftijdsniveau kreeg, kon 
hij ze soms wel maken. In het begin deed hij dingen die niet mochten (zoals boeren laten) en 
pas nadat ik hem waarschuwde dat hij dan even op de gang moest gaan staan, hield hij op. 
In verband met afbreken van de therapie vond geen onderzoek na beëindiging plaats. 
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Na beëindiging van de combinatiebehandeling 
In verband met het afbreken van de therapie vond geen onderzoek na beëindiging plaats. 

Eerste sessie, september 1993 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: J wil niet dat ouders of andere gezinsleden zich met hem bemoeien. Doen ze dit 
toch als hij thuis is, dan wordt hij driftig en gaat hij schreeuwen: "Houd je bek". Hij is zeer 
dwangmatig in het willen zien van nieuws op de tv. Pakje hem aan, dan wordt hij nog dwang
matiger. 

Groepsleiding: Op de afdeling zit men ermee dat men J niet kan helpen om thuis beter te func
tioneren. Tegelijkertijd is hij op het instituut wel corrigeerbaar, maar vooral op basis van angst 
voor het bevoegd gezag. Is de gezagsdrager er niet (unitleider), dan is hij ook op de afdeling 
niet makkelijk en is hij driftig en schreeuwt en is nauwelijks te corrigeren. Men weet niet 
hoe men hierin vooruitgang moet brengen. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: J is bang voor bevoegd gezag en bindt dus op basis daarvan in. Zodra 
dit bevoegd gezag afwezig is, zowel thuis als op de afdeling, is hij driftig, schreeuwt en laat 
zich moeilijk corrigeren. Bij consequent toepassen van maatregelen naar aanleiding van onge
voeglijk gedrag wordt hij sterk dwangmatig, en zo ontstaat er stilstand in de ontwikkeling en 
toenemende agressie. 

Gemeenschappelijk vertrekpunt: J laat zich moeilijk corrigeren en is weinig flexibel. Op cor
recties reageert hij meestal met bang zijn of stennis schoppen. Dit dreigt een status quo te 
worden, waardoor zijn ontwikkeling stagneert. 
Contract: Iedereen gaat akkoord met de combinatiebehandeling in de vorm van maandelijk
se sessies. Moeder verkondigt sceptisch dat het waarschijnlijk toch geen zin heeft. Ze gaat 
wel akkoord in de zin van "Niet geschoten altijd mis". Er is nog enige discussie of de unit
leider wel of niet mee zal doen in de sessies. We besluiten van wel, zodat de problematiek van 
het bevoegd gezag in de sessie aanwezig is. 

Tweede sessie, december 1993 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
J speelt over iedereen de baas. In het Sinterklaasweekend wil hij bij het bingo spelen dat ieder
een zijn mond houdt. Hij speelt de groepsleider over andere kinderen. Thuis gaat hij 's mor
gens al om vijf uur tv-kijken, terwijl dat niet mag. Spreek je hem op deze dingen aan, dan 
wordt hij agressief. 
Herdefinitie probleem 
J kan goed voor zichzelf opkomen. J kan goed doen wat hij zelf wil en minder goed wat de 
ander wil. Bij groot (volwassen) worden hoort naast een sterke eigen wil ook leren doen wat 
de ander wil. 
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Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
J moet naast de dingen die hij zelf wil doen dus ook dingen doen die hij wel goed kan, maar 
dan omdat een ander dit wil.. We oefenen het afdrogen van kopjes in de sessie. 
Opdracht 1 : 's Avonds de afwas afdrogen op het moment dat de volwassene zegt: "J, nu ga 
je afdrogen". Thuis moet dit elke avond in het weekend gebeuren. In het instituut minimaal 
twee keer per week op wisselende dagen. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Wat willen ze dat ik zeg, wat willen ze horen? Hoelang zijn we al bezig? Waar zitten we nu? 
Ik ben met heel andere dingen bezig dan zij willen. Als ik er werkelijk bij moet zijn, dan moet 
ik zo diep denken, dat ik mijn handen voor mijn ogen doe, mijn gezicht verberg, en dan weet 
ik het niet meer. Ik kan dan alleen nog maar zeggen: "Ik zal het niet meer doen". 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een acteur in een fictieve wereld. Dus: jezelf zijn in plaats van een ander spelen in de con
crete situatie. 
2 Clown met een diepe innerlijke tragiek, die de mensen aan het lachen maakt, terwijl ieder
een weet: "Het klopt niet". Dus: de clown moet gewoon mens worden; afgeschminkt; over 
echte dingen in contact treden met de toeschouwer. Van clown naar interviewer. 
3 Het nieuwsbericht met het weerbericht erin. Het nieuws houdt nooit op en het weerbericht 
is altijd bezig met wat er nog komen gaat. Dus: actualiteit! Hier en nu! Brandpunt! 
Circulaire hypothese 
Omdat J niet praat over het nu, praten de opvoeders over straks. Omdat de opvoeders over 
straks praten, praat J niet over het nu en niet over straks en dus weer over iets anders. 
Enzovoort. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
Veel zwijgen. Veel luisteren en navertellen wat er beluisterd is. Veel doen in het 'nu'. 

Eerste vervolgsessie, januari 1994 
Aanwezig: IP, ouders en groepsleiding 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: het afdrogen op vraag is heel goed gegaan. 
Instituut: de opdracht is goed verlopen, maar minder vaak dan tweemaal per week. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1: J zegt zelf dat het goed gegaan is, via een indirecte uitspraak. Hij zegt: "soms, mis
schien, ja, dat is de afspraak". De opdracht blijft ongewijzigd, in het instituut moet het afge
sproken aantal gehaald worden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
J scheldt thuis en vloekt: "klootzak, trut, gvd, bemoei je er niet mee". Dit gebeurt als hem 
gevraagd wordt iets te doen. Vaak gekoppeld aan het dwangmatig tv willen kijken. Vader is 
strenger dan moeder. Het probleem is dus dat J zeer dwingend is in het willen kijken en lui
steren naar radio en tv. 
Opdracht 2: In het weekend thuis mag J één keer per dag radio en tv luisteren en zien. De 
ouders bepalen wanneer. Op het instituut mag J eenmaal per dag radio luisteren. Eventuele 

271 



problemen die ontstaan moeten worden bijgehouden op een turflijst. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- De onrust die uitgaat van de ouders. 
- J lijkt onzeker en nerveus en probeert aan verwachtingen te voldoen of probeert buiten schot 
te blijven. Hij formuleert zeer omslachtig. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J kan moeilijk zijn eigen mening zeggen. Verwoorden van gevoelens is zwak. In zijn gedrag 
is hij dwingend en hij wil daar niet op aangesproken worden. Er is sprake van een sterke astra-
liteit in het wilsgebied (zijn zin willen hebben en doen) en hij is zwak in een deel van het 
gevoelsgebied (aanvoelen van de situatie, rekening houden met de ander) 
Gezinsdiagnostiek 
Er is een discrepantie tussen de dwingende, rigide benadering van vader en de meer toleran
te, chaotische benadering van moeder. Er is dus tegenstrijdige ouderinformatie. Dit vergroot 
bij J de verwarring. Er is een weinig eenduidige ouderstructuur. Er is veel emotie rond de pro
blematiek van J. 
Systeemwerking 
Als therapeuten tegengestelde informatie aan J geven door J aan te sporen en tegelijkertijd 
tot rust te manen, valt het systeem stil. Gesplitste autoriteit brengt tegelijk verwarring, maar 
ook rust. Ouders hebben nog moeite met de autoriteit van de therapeuten, ofschoon ze zeg
gen van niet. 
Circulaire hypothese 
J vertoont dwingend gedrag wat betreft het willen volgen van het nieuws op radio en tv, met 
als gevolg boosheid bij de ouders. J trekt zich dan nog meer terug in de magische wereld van 
nieuws en nieuwslezers, en is nog moeilijker aanspreekbaar. Het dwingende gedrag neemt 
dan steeds meer toe. 

Tweede vervolgsessie, februari 1994 
Aanwezig: moeder, IP, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad I: Thuis: het afdrogen is goed gegaan. Instituut: daar is het ook goed gegaan. 
Ad 2 : Thuis: de ouders hebben zich niet aan de afspraak gehouden. J heeft wel drie à vier keer 
per dag tv gekeken. Hij is een paar keer boos geweest aan tafel en een paar keer uitgevallen 
tegen vader. Instituut: het is goed gegaan, maar er is onduidelijkheid over het tijdstip. Er is 
éénmaal een agressieve uitbarsting geweest van J, met veel vernielingen. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: De opdracht is vooral thuis niet goed uitgevoerd. Moeder vindt éénmaal radio en tv per 
dag te weinig, en zij vindt dat hij veel vaker nieuws moet kunnen zien. De bijgestelde opdracht 
wordt: thuis radio en tv hanteren zoals de ouders dat zelf willen. Voor het instituut geldt dat 
J eenmaal per dag radio mag luisteren als het in het programma uitkomt. J kan de opdracht 
maar moeilijk herhalen. De wijziging lijkt moeilijk voor hem te snappen. Opdracht 1 blijft 
ongewijzigd. 
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Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De agressie van J tegen vader en het excessief boeren van J. Deze problemen blijven tot de 
volgende keer staan. Afgesproken wordt om de volgende sessie zonder J te houden, zodat met 
de volwassenen onderling gesproken kan worden over het thema: "Mogen de therapeuten wel 
de regie over de behandeling hebben?" Dit naar aanleiding van de weigering van moeder om 
de opdrachten uit te voeren. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
J zucht veel in de sessie en is onduidelijk in zijn uitingen. Moeder is erg geëmotioneerd en 
praat met hoge, schelle stem. De opdracht is niet uitgevoerd en door de ouders zonder over
leg bewust veranderd. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
J legt moeilijk contact. Op de voorgrond staan de emotionele uitbarstingen van J. Er is moei
lijk over de inhoud (tv- en radionieuws) te communiceren. Hieruit is af te leiden dat J zijn 
denkvermogens niet gebruikt om te reflecteren op zijn eigen handelen. 
Gezinsdiagnostiek 
Eigengereidheid is een gezinskenmerk. De afwezige gezinsleden (broer en zus) doen volgens 
de ouders schamper over de therapie. Het gezin weet enerzijds geen raad met de agressie van 
J, doch anderzijds wil het zelf de oplossingen bepalen. 
Systeemwerking 
Wat te doen met de eigengereidheid? Het is een kracht van het gezin. Pogingen tot ombui
ging zullen op veel weerstand stuiten. Dit is een eerdere ervaring van de groepsleiding. Het 
instituut botst ook tegen deze weerstand van het gezin. Er is dus veel autoriteitsproblematiek 
binnen het systeem. 
Circulaire hypothese 
J is slecht aanspreekbaar op zijn gedrag en is zeer eigengereid. Om dit in te tomen worden er 
heldere afspraken gemaakt. Doch als blijkt dat deze afspraken andere gezinsleden ook begren
zingen opleggen, dan worden de afspraken eigenhandig veranderd. Het is kennelijk normaal 
dat afspraken slechts heilig zijn zolang ze jezelf niet belemmeren. Daarom houdt J zich ook 
niet aan de afspraken. Zo wint de eigenzinnigheid van het individu het van de afspraak. 

Derde vervolgsessie, april 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: de opdracht is goed uitgevoerd en goed verlopen. J biedt nu soms zelf aan om 
af te drogen. Instituut: dit verloopt ook hier prima. 
Ad 2: Thuis: de ouders willen de frequentie en de afspraak afhankelijk van de situatie zelf 
bepalen. De andere gezinsleden willen zich ook niet voegen naar de therapieafspraak. Ze vin
den het belachelijk. Instituut: de radioafspraak verloopt goed, zonder gedram van J. Het is 
nog wel moeilijk voor J om rekening te houden met anderen. Het volume is vaak te hard. 
Bijstelling en herhaling 
De radio- en tv-afspraak functioneert niet. De ouders accepteren het tv-kijken niet als oefen
situatie. 
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Afspraak: Thuis bepalen ouders het radio- en tv-beleid, en op het instituut blijft de afspraak 
éénmaal per dag gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De ouders zijn ontevreden over zowel de combinatiebehandeling als de behandeling in het 
instituut in het algemeen. Zij klagen dat de start van de combinatiebehandeling onduidelijk 
was. Het duurt te lang voordat broer en zus betrokken worden. Zij willen altijd de vrijheid 
hebben gemaakte afspraken in de sessie thuis te kunnen veranderen. Bovendien vinden zij het 
instituut arrogant naar ouders toe. De medewerkers van het instituut neigen ertoe om in een 
verdedigende houding te komen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De felle aanval van de ouders op de therapeuten en het instituut en de weerstand tegen afspra
ken. De tegenstrijdigheid van de ouders door enerzijds hulp te vragen en anderzijds alleen 
hulp te accepteren op hun eigen voorwaarden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Niet van toepassing. 
Gezinsdiagnostiek 
De mening van de andere kinderen in het gezin wordt ingezet als middel om de eigen onvre
de van de ouders te versterken. Er zijn onduidelijke ouder-kindgrenzen. 
Systeemwerking 
De ouders lijken gevangen in een 'detouring attacking' mechanisme ten aanzien van de the
rapeuten en het instituut als geheel. Hun aanvankelijke onderlinge onenigheid over de aan
pak van J wordt nu omgezet in 'samen tegen zij die denken het beter te weten'. 
Circulaire hypothese 
De onmacht van de ouders verschijnt als onvrede over de behandelaars. Met als gevolg dat 
de behandelaars onmachtig worden de regie te voeren over de behandeling. J reageert op deze 
onenigheid met eigenzinnigheid en dwangmatigheid. Met als gevolg meer onmacht bij de 
ouders, enzovoort. 

Vierde vervolgsessie, juni 1994 
Aanwezig: IP, ouders groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis en instituut: het afdrogen gaat goed. 
Ad 2: Thuis: de ouders bepalen wanneer radio en tv gebruikt worden. Dit levert soms wel pro
blemen op in de zin dat J fel protesteert. Vaak luistert hij dan niet. 
Instituut: Het gaat goed. J houdt zich aan wat de groepsleiding zegt. Het probleem is nu dat 
de radio stuk is. 
Bijstelling en herhaling 
J komt er zelf niet mee dat de radio stuk is. Het voorstel van de therapeuten is dat J er zelf 
voor zorgt hulp te vragen om de radio te laten maken. Moeder protesteert: "Daar kun je J niet 
verantwoordelijk voor stellen". Na veel heen en weer is iedereen akkoord met de afspraak dat 
J hierin toch zelf actief wordt. 
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Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Op het instituut zijn de eet- en drinkgewoonten netjes. Thuis maakt hij er een puinhoop van 
en gaat het eten gepaard met veel scènes. Hij houdt zich thuis niet aan de tafelregels. De inter
ventie van de therapeuten is: "Wat J op het instituut kan, kan hij thuis ook". Moeder weigert 
te geloven dat J dat echt kan. Dus wil moeder het conflict hierover thuis niet met J aangaan. 
De afspraak is om na de vakantie alleen met de ouders te praten over de onenigheden. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- Opnieuw onenigheid tussen moeder (ouders) en de therapeuten. Wederom is er ambiva

lentie bij moeder door een probleem aan te dragen, maar niet aan de oplossing te willen 
werken. 

- Verzet van de ouders tegen het verantwoordelijk stellen van J voor eigen zaken zoals hulp 
vragen om de radio te laten maken. 

Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De onenigheid tussen de volwassenen is aanleiding bij J tot verhoogde onzekerheid en dwang
matigheid. J sluit zich meer in zichzelf op. J vertoont 'onlookers'-gedrag 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders hebben problemen met J, maar leggen de oplossing daarvoor buiten de interactie 
van hen met J. Het lijkt alsof zij de problemen in stand willen houden. 
Systeemwerking 
Het gehele systeem lijkt gevangen in de ambivalentie. Er is conflictvermijding uit angst voor 
relatieverlies. 
Circulaire hypothese 
Zie vorige sessie. 

Vijfde vervolgsessie, september 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten, zonder IP 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Niet aan de orde. 
Bijstelling en herhaling 
Zoals afgesproken staat deze sessie geheel in het teken van de onenigheid tussen de ouders 
en de therapeuten over de voorgestelde werkwijze in de combinatiebehandeling. 
De ouders vinden het onacceptabel dat de therapeuten J verantwoordelijk hebben gesteld voor 
het actief meedoen aan het laten maken van de radio. Ze geloven niet dat de groepsleiding 
dat op een goede manier met J doet. De therapeuten leggen nogmaals de werkwijze uit, en 
het belang van het centraal stellen van het eigen gedrag van J en zijn verantwoordelijkheid 
daarvoor. De ouders geloven hier niet in. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Er ontstaat geen overeenstemming, en dus wordt er besloten om in een volgende sessie, 
opnieuw zonder de IP, hierover verder te praten. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is veel ongenoegen bij de ouders. De weerstand lijkt over de radio te gaan en over in hoe
verre J verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn eigen gedrag, maar er ligt waarschijn
lijk een geheel andere weerstand onder, die niet benoemd wordt. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Niet aan de orde (IP afwezig). 
Gezinsdiagnostiek 
J mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn eigen daden. Broer is inmiddels aan
gemeld bij het instituut en wordt ook intern opgenomen. De ouders willen hulp van het insti
tuut, maar niet de hulp zoals die aangeboden wordt, terwijl ze er toch mee in zee gaan. 
Systeemwerking 
Ouders proberen nu te splitsen tussen de groepsleiding en de therapeuten en tussen de thera
peuten onderling door van elke therapeut en de aanwezige groepsleiding een ambivalente dis
kwalificatie te geven. Iedereen is o.k. en toch ook weer niet. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Zesde vervolgsessie, november 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten, zonder IP 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Niet aan de orde. 
Bijstelling en herhaling 
De ouders blijven aarzelen over het feit of ze het gedrag van J beheersbaar houden dan wel J 
meer verantwoordelijk gaan stellen voor zijn eigen gedrag. 
Ze vinden het moeilijk opdrachten uit te voeren waar ze niet helemaal achter kunnen staan. 
Thuis is de herfstvakantie met J zeer moeizaam verlopen. Hij was zeer dwingend in steeds tv 
willen kijken en reageerde agressief bij correctie. Ze hebben het op hun eigen manier getracht 
te beïnvloeden, maar dat is onvoldoende gelukt. Ze hebben wel getracht middels een belo
ningssysteem eigen regels te stellen, maar dat werkte niet. Ze willen hulp. 
Voorstel 1: Tot juni 1995 de combinatiebehandeling voortzetten. 
Voorstel 2: De volgende sessie te werken met alle gezinsleden, dus inclusief broers en zus. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Geen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Moeder vult driekwart van de tijd met het uiten van haar gedachten en gevoelens. Het gesprek 
verloopt chaotisch en is moeilijk te structureren. De therapeuten hebben veel moeite om onder
werpen echt af te ronden. Moeder wenst de therapeuten bij het afscheidnemen veel sterkte 
met hen als lastige ouders. 
Antroposofïsch-orthopedagogische diagnostiek 
Niet van toepassing (IP niet in de sessie aanwezig). 
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Gezinsdiagnostiek 
Uit de informatie van de ouders lijkt er weinig structuur in het gezin aanwezig. Alle gezins
leden lijken erg hun eigen gang te gaan. Er is weinig gezamenlijkheid. Er lijken vage gren
zen tussen ouder- en kindsysteem. 
Systeemwerking 
Er is veel polarisatie tussen de ouders, de medewerkers van het instituut en de therapeuten. 
De therapeuten mogen geen onafhankelijke positie innemen, maar worden geïdentificeerd 
met het instituut. De gemaakte afspraken zijn gebaseerd op een zeer broos commitment van 
de ouders. 
Circulaire hypothese 
Hoe meer de therapeuten, de medewerkers van het instituut en de ouders tot een duidelijker 
commitmentproberen te krijgen, des te uitgesprokener wordt het instituut en des te ambiva
lenter worden de ouders. Dit vergroot de polarisatie tussen ouders en medewerkers van het 
instituut. 

Zevende vervolgsessie, januari 1995 
Aanwezig: ouders, IP, broertjes en zus, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Niet aan de orde. 
Bijstelling en herhaling 
De ouders en zus berichten dat het thuis zeer moeilijk gaat met J. Hij is ongeduldig. Hij heeft 
een grote mond, is agressief, bemoeierig en eist de tv voor zich alleen op. J wil alles zien. Hij 
kan geen programma kiezen. Het valt niet mee iets positiefs aan zo'n weekend te beleven. 
Opdracht 3: J gaat vrijdagavond naar huis. Hij mag dan tv-kijken en computeren. De ouders 
bepalen hoelang. Zaterdagmorgen gaat J iets met vader doen. 's Middags wordt er getraind 
met J, zodat hij leert alleen reizend naar een club te gaan. Na de club wordt hij teruggebracht 
naar de afdeling van het instituut. Dit verkort het thuis-zijn met een dag. J begrijpt de afspraak 
prima. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Geen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- Het hele gezin is aanwezig. Zus is zeer actief aanwezig. 
- Broer speelt apart in een hoek van de kamer. 
- Moeder is minder dominant aanwezig. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het denken en voelen bij J zijn weinig geïntegreerd. Zijn wensleven is gefixeerd, ongebrei
deld en nietsontziend. De morele kwaliteit in zijn wilsleven is zwak. 
Gezinsdiagnostiek 
Naast J vervult ook zus een sleutelrol in het gezin. J vertegenwoordigt vooral egoïsme in het 
gezin en zus vooral de ratio. Hebben J en zus de regie in dit gezin in plaats van de ouders? 
Systeemwerking 
Het lijkt de eerste keer dat er een afspraak gemaakt is waarin iedereen zich kan vinden. Het 
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is volstrekt onduidelijk op wiens gezag deze afspraak nu tot stand gekomen is. 
Circulaire hypothese 
Vader en zus reageren met dreigementen op het dwingende gedrag van J. Zij doen dit op een 
rationele manier. J begrijpt de uitleg niet. Hij verstaat: "Ik mag iets niet", en wordt nog dwin
gender. Het gevolg is: nog meer dreigementen van vader en zus. 

Achtste vervolgsessie, februari 1995 
Aanwezig: ouders, IP, zus, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 3: Thuis: J heeft alleen gereisd en het weekend is goed verlopen. Instituut: het is met J 
redelijk goed gegaan de afgelopen periode. Hij is slechts één keer uit zijn slof geschoten. 
Bijstelling en herhaling 
J bevestigt alles wat er gezegd wordt, maar komt slechts moeizaam tot herinnering over het 
weekeind. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De ouders willen de afspraak weer veranderen. Ze willen J op zijn verjaardag thuis hebben 
en de gehele krokusvakantie. Dit in tegenstelling tot de afspraken over kortere weekeinden. 
Als de therapeuten aangeven dat het na één goed weekeind onverstandig is om de afspraak te 
veranderen omdat dit J opnieuw in verwarring brengt, ontsteken beide ouders in boosheid en 
loopt moeder uit de sessie weg. J zegt tegen de therapeuten: "Dat hadden jullie niet moeten 
doen, nu is mama boos". 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- De plotselinge emotionele uitbarsting van moeder en dat zij de sessie verlaat. 
- Daarna het boos verlaten van de sessie van zus. 
- De accurate uiting van J. Moeder keert niet terug. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De eenduidigheid van de vorige sessie leidde bij J tot een toename van zelfstandigheid, name
lijk alleen reizen. Opvallend is zijn slechte geheugen voor dingen die thuis en in het instituut 
de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. 
Gezinsdiagnostiek 
Gezinsleden gaan mee met eikaars grenzenloosheid. Er lijkt geen corrigerende factor in het 
gezin. 
Systeemwerking 
De felheid van de reacties en de voortdurende ambivalentie maken in feite iedereen machte
loos. Niemand mag de regie hebben om te komen tot een oplossing. Iedereen kan gediskwa
lificeerd worden zonder dat er enige regulatie kan plaatsvinden. 
Circulaire hypothese 
J terroriseert met zijn gedrag het gezin. Daarom zijn er voorstellen gedaan om dit gedrag in 
te perken. Dit blijkt goed te werken. Het gezin is blij, maar laat toch de voorstellen weer los. 
J neemt onmiddellijk de ruimte weer in met terroriseren. De therapeuten proberen bij te stu
ren. De ouders worden boos. Ze veranderen de voorstellen en J duikt weer in de ontstane ruim
te. 
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Tusseninterventie in plaats van een laatste sessie, 1995 
De therapie wordt afgebroken door de ouders middels een brief. De kern van de brief is vol
gens het stramien van de laatste sessie verwoord. 

Verbaliseren impressies 
Ouders: "We stoppen met de combinatiebehandeling omdat we ons niet serieus genomen voe
len door de therapeuten. We hebben het gevoel dat we het nooit goed doen. Jullie staan als 
therapeuten boven de partijen in plaats dat jullie je inleven in onze situatie. J begrijpt niets 
van wat jullie met hem doen tijdens de sessies. Wij willen een 'second opinion'." 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
Antwoord per brief van de therapeuten: "We respecteren de keuze van jullie als ouders. We 
hebben ons uiterste best gedaan jullie serieus te nemen. Helaas volgens jullie beleving toch 
nog te weinig. Opdrachten en afspraken zijn in deze aanpak het sociale cement die J veilig
heid kunnen geven en kunnen stimuleren tot meer zelfstandigheid. Bij het ontwikkelen van 
meer zelfstandigheid hoort ook J meer verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen gedrag. Het 
is jammer dat het niet gelukt is de positieve werking van het met elkaar houden aan de gemaak
te afspraken ten behoeve van J, optimaal te benutten. Dat dit onvoldoende gelukt is, ervaren 
wij als het falen van onze eigen deskundigheid." 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
Stoppen met de combinatiebehandeling. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 8 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Vernielen van voorwerpen 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Nagelbijten 
Grote afleidbaarheid 
Bemoeien/domineren 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Erg hard praten 

Vader decielscore 10 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Gil/schreeuwbuien 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Onterechte kritiek uiten/mopperen 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Groepsgenoten aanzetten tot negatief gedrag 
Vloeken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Kleverig gedrag 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Stoken (groepsleiding tegen elkaar uitspelen) 
Erg hard praten 

Na de laatste sessie 

Behandeling voortijdig afgebroken 

Groepsleiding decielscore 8 
Pesterige opmerkingen maken 
Groepsgenoten aanzetten tot negatief gedrag 
Bemoeien/domineren 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Erg hard praten 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

27 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 i 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

35 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 
65 
0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 
65 
0 - - - -^ 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 
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Kindbelasting 
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40 

Acceptatie 
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Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 
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Goede omgang 

52 
66 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 
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0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

34 

1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 
1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

57 - 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 - 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 p| 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

74 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CJ Moeder contr M) 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CJ Moeder contr 
0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Moeder Win 
36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Moeder Win 
44 
68 
0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang L J Moeder x start 44 
68 
0 * 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I Moeder x eind 
20 40 60 80 100 

Scores vaders A categorieën 

26 
J Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 
30 
0 

J Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 
40 
78 

= "* 1 , 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 
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Plezier 

Goede omgang 

35 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 
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Plezier 

Goede omgang 

/6 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

30 
1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

43 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

70 •• ' '•• . • •':••.•••,••:.:•:'•.••..•' 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

52 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

79 ! 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 1 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 1 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

60 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

29 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC] Vader contr 
60 . i 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC] Vader contr 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CU Vader klin 
33 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CU Vader klin 
42 | 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 
72 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

(1 , 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I H Vader x eind 
20 40 60 80 100 
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Scores moeders en vaders B deel 

74 
B score moeder 

B score vader 

S 

1 Contr groep /\n B score moeder 

B score vader 

S 

1 Contr groep 
6,0 

n 
1 

B score moeder 

B score vader 

S 

1 Klin groep 
i \ 

B score moeder 

B score vader 

S 

! J Ouder x start 15 

B score moeder 

B score vader 

S 

! J Ouder x start 
fin i 

B score moeder 

B score vader 

S 

I I Ouder x eind n 

B score moeder 

B score vader 

S 

I I Ouder x eind 

( ) 2 4 6 

B score moeder 

B score vader 

S 

Scores moeders C categorieën 

40 | Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

49 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

56 

n 
__ 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

46 ! 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

56 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

n 
1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

41 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

41 — 1_J 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

44 — 1_J 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

n 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

40 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

Moeder contr 56 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

Moeder contr 
71 ;:::•: '' 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Moeder klin 0 
'' 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Moeder klin 
45 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 51 - ..:£] 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 1 ] Moeder x start 
51 - ..:£] 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

H Moeder x eind 0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moei 1 ij kheidsgraad 

Toeval/lot 

H Moeder x eind 

20 40 60 80 100 

Scores vaders C categorien 

40 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

6n 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

n 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 | 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

60 J 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

79 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

79 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

32 
0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

16 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 Vader contr 51 
1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 Vader contr 
76 j 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader klin 0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader klin 
40 

L 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot ü Vader x start 45 L 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot ü Vader x start 
47 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

H l Vader x eind 0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

H l Vader x eind 

20 40 100 
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Scores moeders D categorieën 

76 1 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

71 Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

67 .1 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

0 
.1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

43 

~J 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

56 

~J 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

68 ~J 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

0 
~J 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

39 

! 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

61 — — - L ! 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

70 — — - L ! 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

0 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

M 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

70 j 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

LH Moeder contr 

• Moeder klin 
60 
0 

_ . 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

LH Moeder contr 

• Moeder klin 39 
J  ~\ 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

LH Moeder contr 

• Moeder klin 
30 

Ï^T—- J  ~\ 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 

L J Moeder x start 
0 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 
1 Moeder x eind 

( ) 20 40 60 80 1C 

Tevredenheid 

Wil verandering 
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Casus 5 (6.5) 

Voorgeschiedenis van P 
Geboortejaar: 1980 
Jaar van opname: 1986 
Datum start combinatiebehandeling: oktober 1995 
Samenstelling gezin: vader, moeder, P, broer (twee jaar jonger) 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Tijdens de zwangerschap heeft moeder in de vijftiende week gedurende twee dagen gevloeid. 
Ze heeft een zoutarm dieet moeten volgen vanaf de vierde maand. Er is in de zevende maand 
éénmaal eiwit in de urine aangetroffen. Na aanvankelijke hevige weeën stopten deze weer om 
vervolgens onverwacht weer hevig te beginnen. De geboorte verliep zonder complicaties. 
De apgarscore was goed. P woog 3670 gram. De eerste week kreeg P borstvoeding. De over
gang naar flesvoeding verliep zonder problemen. Moeder voelde zich labiel en emotioneel na 
de bevalling. Ze voelde geen band met P. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Middenklassegezin. Vader is ernstig slechtziend en heeft diabetes. Moeder heeft als kind trau
matische ervaringen ondergaan. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
P heeft lichamelijk een normale ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft een normaal postuur. 
Na een vierde DKTP-prik was hij hangerig en koortsig. Hij heeft de mazelen gehad. Hij is 
éénmaal van de trap gevallen op één jarige leeftijd zonder merkbare gevolgen of bewust-
zijnsverlies. Na anderhalfjaar heeft hij een week hoge koorts gehad. Daarna is hij een perio
de van maanden moe geweest en sliep hij slecht. Hij kon wakker worden en hysterisch hui
len. P is daarna weinig ziek geweest. 
Verloop motorische ontwikkeling 
P zat met 8 maanden, stond met 12 maanden en liep met 13 maanden. Hij maakte al vroeg 
stereotiepe bewegingen, die gebleven zijn. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
Contact maken is voor en met P altijd een groot probleem geweest. Hij lachte met acht maan
den. Hij reageerde niet merkbaar op gesproken taal. Later, als peuter en kleuter, speelt P niet 
met andere kinderen en reageert niet op uitnodigingen. Hij leeft in een eigen wereld. Dit blijft 
gedurende zijn verdere ontwikkeling het geval. P is gevoelig voor stemming en sfeer. 
Spraak, taal, begrip, spel 
De spraak- en taalontwikkeling kwam slecht op gang. P is gaan brabbelen en spreekt met losse 
woorden. Hij spreekt snel en vaak nauwelijks verstaanbaar. Hij kan bepaalde dingen vragen 
zoals beleg aan tafel. Hij papegaait de ander vaak na. Hij zegt geen 'ik'. P heeft niet gespeeld. 
Hij rommelde op een chaotische manier met spullen. Hij is altijd sterk gericht geweest op 
snoep. Aan zijn begripsvermogen is lang getwijfeld. P was vrijwel niet testbaar. Hij reageer
de nauwelijks op opdrachten en dergelijke. Passief lijkt hij gesproken taal die betrekking heeft 
op dingen die hij dagelijks meemaakt te begrijpen. 
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4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
P is opgenomen geweest in een observatiekliniek voor kinderen met ontwikkelingsproble

men 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Ouders hebben al in het eerste jaar het gevoel gehad dat er iets niet in orde was met P. Na de 
geboorte van hun tweede kind werd steeds duidelijker dat er bij P sprake was van een ernsti
ge achterstand. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
In de observatiekliniek is de diagnose gesteld 'Psychische retardatie, mogelijk op basis van 
een diffuse hersenbeschadiging. Psychotische verschijnselen met een ondergrond van autis
me met dwangen en fixaties'. De diagnose is gesteld in een multidisciplinair team. P is slecht 
testbaar. Hij heeft een ernstige verstandelijke handicap. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
Van eind 1982 tot half 1983 is P ter observatie opgenomen in een observatie centrum voor 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 
Van half 1983 tot begin 1986 verblijft hij in een KDV. 

Begin 1986 wordt hij opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke han

dicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
P maakt weinig contact en reageert slecht op opdrachten. Zijn spraak is beperkt tot losse woor
den. Hij vertoont dwangmatig gedrag. Hij wil spullen rechtzetten op de tafel, gooit planten 
naar buiten om de vensterbank leeg te hebben, hij is gefixeerd op snoep en maakt dingen stuk. 
Hij smeert soms met ontlasting en plast bij periodes in zijn broek. Hij stopt eetbare en niet 
eetbare spullen in zijn mond. Periodiek vertoont hij periodes met ernstig probleemgedrag in 
de vorm van agressieve buien die onverwachts opkomen, en zichzelf beschadigen in de vorm 
van bijten. 
9 Reden voor opname 
P is thuis niet meer te handhaven. Hij heeft voortdurend toezicht nodig. De verschillende 
gezinsleden raken overbelast. Hierdoor ontstaat er een negatieve gedragsspiraal. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Tot ongeveer dertien jaar reageert P vrij goed op de opname. Hij is meestal in goede stem
ming en zijn dwangmatige gedrag is niet extreem. P raakt in een heftige crisis met een psy
chotisch karakter. Het lukt niet om de crisis in een korte tijd om te buigen. Er ontstaat een ver
schil van inzicht tussen ouders en behandelaars over medicatie en aard van de aanpak. De 
emoties lopen hoog op. Door een speciaal dagprogramma met een intensieve begeleiding lost 
de crisis op. Er is een vertrouwensbreuk tussen ouders en instituut ontstaan die de kop opsteekt 
als er een nieuwe crisis ontstaat. 
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Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 10/1995 
Materiaal: Stanford-Binet en Peabody 
P maakt nauwelijks oogcontact. Hij houdt sterk vast aan gewoontes. Hij wil op zijn eigen stoel 
zitten. Hij staat telkens op, inspecteert mijn zakken en tas, stopt papier in zijn mond. Op 
opdrachten reageert hij nauwelijks. Bij de Peabody tikt hij alleen maar op het boekje, bij een 
tekenopdracht krast hij en bij een vouwopdracht verfrommelt hij het blaadje. Hij wijst bij de 
Stanford één keer het goede voorwerp aan, maar blijft bij de volgende vragen hetzelfde voor
werp aanwijzen. P heeft op grond van de tests een zeer ernstige verstandelijke handicap. 

Na beëindiging van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 04/1997 
Materiaal: Stanford-Binet en Peabody 
P is aanmerkelijk rustiger dan tijdens de observatie anderhalfjaar geleden. 
Hij loopt aan de arm van zijn groepsleider mee naar het klaslokaal zonder mij aan te kijken. Een 
kwartier lang mompelt hij in zichzelf: "Nee, ik wil niet mee, jawel, je gaat, je gaat wel, je gaat 
maar". Hij wil weer aan zijn eigen tafel zitten. Bij de Peabody reageert hij niet op de opdracht. 
Hij strijkt met zijn vingers over het papier en bladert door het boekje. Wanneer ik zijn vinger pak 
om hem aan te laten wijzen stuurt hij zijn vinger naar het juiste plaatje, maar het blijft bij deze 
ene keer. Na een paar pogingen zegt hij: "Nee," kijkt me aan en duwt me zachtjes weg. Hij staat 
op en begint aan de grond te peuteren en veegt met zijn handen de vloer. Daarna gaat hij snel 
weer op zijn stoel zitten. Hij 'brabbelt' me na, zonder woorden van zijn klanken te maken. 
P strijkt met zijn vinger over het vouwblaadje. Na een paar keer herhaald te hebben dat hij er 
een volgens het voorbeeld moet navouwen, doet hij dit. De punten raken elkaar niet precies. 
Naknippen lukt niet. P knipt in het wilde weg. Hij stopt een stukje papier in zijn mond, kauwt 
erop en slikt het door en verfrommelt de rest. P heeft op grond van de tests een zeer ernstige 
verstandelijke handicap. 

Eerste sessie, oktober 1995 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: De ouders hebben geen vertrouwen meer in het behandelinstituut waar P verblijft. 
Er wordt medicatie toegediend zonder toestemming en zij kunnen zich niet vinden in de op 
P toegepaste maatregelen. Ouders kunnen P niet meer een weekend thuis hebben vanwege 
toename van agressie van P naar moeder. P is erg dwangmatig en bijt. 
Instituut: De begeleiders kunnen geen contact meer met P krijgen. Daardoor gaat er veel mis 
in het contact. Ze voelen zich bovendien gevangen in het conflict met de ouders. Ze hebben 
het gevoel niets meer goed te kunnen doen. Men weet het niet meer. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: iedereen is hard bezig om het beste voor P voor elkaar te krijgen, 
maar het lukt de begeleiders in het instituut en de ouders niet om tot een constructieve samen
werking te komen. P raakt steeds meer in zijn eigen dwangmatigheid gevangen. De ontwik-
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keling stagneert. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: P is erg afhankelijk van de mensen om hem heen. Hij leeft 
op de anderen en die hebben strijd met elkaar. P moet leren meer op zichzelf te gaan leven. 
De grote opgave zal zijn om de juiste sleutel in deze impasse te vinden. Door de therapeuten 
wordt uitdrukkelijk gesteld dat de ernstige relatieverstoring tussen de ouders en het instituut 
geen object van behandeling is. Het weer in ontwikkeling brengen van P samen met de men
sen om hem heen is de primaire doelstelling. 
Contract: Iedereen kan zich vinden in het commitment voor de combinatiebehandeling. Er 
zal voorafgaand eerst een gesprek met de ouders alleen zijn om over de opgelopen trauma's 
te praten. Voorlopig even geen bezoek van P aan huis. Het is te onveilig. 

Tusseninterventie 
in de vorm van een gesprek van therapeuten en de beide ouders 

Het gesprek gaat over trauma's uit het verleden. In de eerste sessie werd duidelijk dat hier 
mogelijk sprake van was. Op vraag van de therapeuten of dit aan de orde was, bevestigden 
de ouders dit. Zij gingen in op het voorstel om hier aandacht aan te besteden voor de start 
van de combinatiebehandeling. 

Tweede sessie, november 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
P's dwingende, onvoorspelbare en agressieve gedrag zorgt ervoor dat er veel in het dagelijks 
leven aan hem aangepast wordt. Er wordt vooral getracht moeilijk gedrag vóór te zijn. Dit 
lukt echter onvoldoende. P claimt eindeloos de aandacht. Om hieraan te voldoen gaan de men
sen die met P moeten omgaan voortdurend over hun eigen gTenzen. 
Herdefinitie probleem 
P kan leren kiezen of hij het wel of niet leuk heeft met mensen. Hij heeft de ruimte nodig om 
daar zelf verantwoordelijk voor te mogen zijn en de gevolgen te ervaren. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
P moet leren duidelijker te kiezen in wat hij wel of niet wil. Dat vraagt van de opvoeders dat 
zij duidelijk hun eigen grenzen aangeven en deze grenzen niet laten afhangen van de gesteld
heid van P. 
Opdracht 1: Als de ouders zelf zin hebben om P een dag naar huis te halen, dan kan dat. Zij 
bellen dan de avond van tevoren op en delen P dit aan de telefoon mede. Het hangt van P af 
of hij zich zo gedraagt dat het ook leuk is voor de ouders. Dit laatste bepaalt ook hoe lang het 
thuisbezoek duurt. 
Opdracht 2: In het instituut gaat de groepsleiding starten met het voorleggen van keuzemo
menten aan P opdat hij kan leren kiezen. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Zolang het me lukt om mensen met elkaar problemen te laten hebben, kan ik lekker mijn eigen 
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gang gaan en hebben de anderen het moeilijker dan ik. Ik vind het leuk om te donderjagen in 
relaties. Ik laat nog niet te veel zien dat ik ook anders kan. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Chinese meisjes die te krappe schoenen dragen en slecht kunnen lopen en pijn hebben. De 
voetjes worden mooi maar het loopt voor geen meter. Dus: cultuurverandering, meer ruimte 
voor de voeten creëren. 
2 Twee honden vechten om een been en de derde loopt er ras mee heen. Dus: stoppen met 
vechten en allebei de helft nemen. 
3 Twee ezels aan een touw die ieder een verschillende kant op willen. Dus: de krachten bun
delen, samen één richting opgaan, dan heb je er allemaal profijt van. 
Circulaire hypothese 
Doordat de mensen niet van elkaar houden, komt P in loyaliteitsproblemen en mag hij dus 
niet van de mensen houden en heeft iedereen het dus moeilijk met elkaar. Als mensen wel van 
elkaar zouden houden, dan moeten ze ook iets met elkaar, maar ze willen niets met elkaar, 
dus houden ze niet van elkaar. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
P moet leren om op eigen benen te staan in overdrachtelijke zin. Hij moet leren kiezen, ver
antwoordelijk worden voor zijn eigen gedrag en leren aangeven wat hij wel en niet leuk vindt. 

Eerste vervolgsessie, december 1995 
Aanwezig: IP, ouders en groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : P is een dag naar huis geweest. Hij was redelijk rustig en was de avond daarvoor door 
vader daarover gebeld. 
Ad 2: Er moet nog begonnen worden met het aanbieden van keuzemomenten. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Opvallend is dat P de afgelopen periode in het instituut minder knijpt, bijt en dat hij 
opener is. Hij was blij na het telefoontje van vader over het naar huis komen. P beaamt dit in 
de sessie door vrolijk te zijn en: "Leuk, leuk, leuk" te roepen. De opdracht blijft gehandhaafd. 
Ad 2 : Het is belangrijk dat P leert zelf te kiezen en daardoor meer op eigen benen gaat staan. 
Momenteel wordt er voor hem gedacht, voor hem ingevuld en voor hem gedaan. P kijkt van
uit zijn autistische belevingswereld belangstellend toe. Dus is het zaak om op het instituut 
actief te oefenen om P dingen zelf te laten doen. Het dingen zelf doen is daarmee een voor
fase voor het zelf leren kiezen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
P eet soms zijn ontlasting op. Hij eet ook de naampjes uit zijn kleren. Vader merkt hierover 
op dat hij niet "gemerkt" door het leven wil. We laten dit probleem nog even staan omdat er 
maar één stap tegelijk genomen kan worden. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Moeder vertrekt naar het toilet op het moment dat de groepsleiding vertelt hoe het met P in 
het instituut gegaan is de afgelopen maand. Moeder kan nog niets positiefs uit de mond van 
de groepsleiding horen. Zij is nog te boos en te beschadigd. P is in de sessie vrolijk, ingeto-
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gen en actief uitdagend in de communicatie, vooral ook naar de therapeuten. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P zit te veel in zichzelf, in de dingen en in de mensen. Eigenlijk sluit hij alles van buiten op 
in zichzelf, zelfs zijn eigen naam en zijn eigen poep eet hij op Het is alsof hij zichzelf niet 
wil zijn, maar in alles wil zijn. De vraag is dan ook: wat kun je P aanbieden om meer op zijn 
eigen 'ik' te functioneren? 'Ik'-versterkende therapieën zouden een mogelijkheid zijn, voor
al via de warmte. 
Gezinsdiagnostiek 
Het gezin is gevangen in een negatieve afhankelijkheid van elkaar. Vader is afhankelijk van 
moeder in verband met zijn partiële blindheid. Moeder is afhankelijk van P. Zij krijgt door 
hem de bevestiging zichzelf weg te moeten cijferen. P is afhankelijk van zijn ouders vanwe
ge zijn onzelfstandigheid. Wat is de positie van de broer? Die is nog niet definieerbaar. Dat 
is een aandachtspunt voor later! 
Systeemwerking 
Het gehele systeem is negatief overgevoelig. Onderliggend is een gevoel van boosheid en 
gekwetst zijn tussen ouders en groepsleiding over en weer. P reageert hierop met er niet zelf 
te zijn, maar alles op te nemen in een passieve afhankelijkheid. Daar past maar één antwoord 
op, namelijk P zelfstandig maken en minder afhankelijk te laten zijn van de mensen om hem 
heen die zozeer in elkaar gevangen zijn. 
Circulaire hypothese 
De tijdelijke verbetering doordat door de opdrachten ouders en groepsleider moeten samen
werken, is bedreigend. Als het met P beter gaat, is deze minder afhankelijk van moeder, met 
als gevolg dat moeder haar vechthouding tegen het instituut moet loslaten. Dit creëert nieu
we onzekerheid, en dus mag het eigenlijk niet goed gaan. 

Tusseninterventie, december 1995 
Aanwezig: ouders en therapeuten 

De ouders en in het bijzonder moeder ventileren nog eens hoe ze tot in alle vezels van hun 
lichaam negatief gekwetst zijn door mensen in het instituut waar P verblijft. Begeleiders irri
teren haar al op voorhand. Er ligt een niet te repareren conflict aan ten grondslag. Therapeuten 
doen de interventie dat het conflict inderdaad niet reparabel is, maar dat het in het belang van 
P is om te leren met het conflict om te gaan. Voorts ventileren de ouders veel gevoelens van 
strijd en wanhoop die zij in het verleden met P hebben opgedaan. De therapeuten bevestigen, 
herkennen en erkennen de voortdurende strijd die de ouders hebben moeten leveren en nog 
leveren ten behoeve van hun ernstig verstandelijk gehandicapte zoon. 

Tweede vervolgsessie, januari 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : P is derde Kerstdag thuis geweest en hij heeft een nacht thuis gelogeerd, dat ging goed. 
's Avonds voor het wegbrengen naar het instituut werd P gespannen. Hij heeft zichzelf aan-
en uitgekleed. Het geheel is volgens afspraak verlopen. 
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Ad2:ïn het kader van het zelf dingen leren doen, zijn er in de middag activiteiten ingevoerd, 
bijvoorbeeld zagen. Hij kan hiermee nu enige tijd taakgericht bezig zijn. Ook het zelfstandig 
wassen wordt zoveel als mogelijk geoefend. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Door de therapeuten wordt nog eens benadrukt dat de ouders P alleen voor een dag naar 
huis moeten halen als ze er echt zin in hebben. Het is geen verplichting. 
Ad 2: Het zelfstandig leren doen van dingen wordt nu, zowel thuis als op het instituut, voor
al gericht op het zelfstandig leren wassen en aankleden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
P worstelt om op eigen benen te staan. Het inslapen gaat ook moeilijk. Hij smeert nog regel
matig met ontlasting. Hij kan ook zijn boosheid niet op een adequate manier uiten. Opdracht 
3: als P het moeilijk heeft of boos is, rustig voor hem gaan staan en zeggen: "ik denk dat je 
iets moeilijk vindt", of "Ik denk dat je boos bent", en dan weer verder gaan met wat er met 
hem aan de orde is. 
Afspraak: De therapeuten vragen de arts om extra therapeutische en medische ondersteuning 
bij het inslapen en dergelijke. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
P is gezellig en open tijdens de sessie. De ouders zijn tijdens het gesprek minder gespannen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P kan nauwelijks zijn lichaam op twee benen laten staan. Bij het oefenen in de sessie wordt 
P melig en giechelig. Maar eigenlijk leunt en steunt hij voortdurend op iets of iemand. P is 
een goede waarnemer, een toeschouwer. Iets zelfstandig doen kan hij wel, maar dat doet hij 
niet graag. P heeft een beperkt arsenaal om zijn emoties en gevoelens te uiten. Herkenbaar 
nu zijn: spanning, boosheid en dwangmatig handelen. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders voelen zich nu al weer schuldig als ze P in een weekend niet ophalen. Zij zijn niet 
vrij ten opzichte van P, de ander en hun eigen leven. Gezinsmythe: het leven is een verplich
ting en een zware last. Leven is lijden! Broer is nog niet in beeld. 
Systeemwerking 
De interventies van de therapeuten worden iets gemakkelijker geaccepteerd, eenieder voegt 
zich nu in de afspraken. Deze congruentie heeft als gevolg dat de grondstemming van P posi
tiever wordt; hij wordt ook actiever. 
Circulaire hypothese 
Omdat P neigt tot passiviteit, gaat de ander voor hem denken en doen. Daardoor gaat hij steeds 
minder zelf denken en doen en moet de ander dus weer steeds meer voor hem denken en doen, 
enzovoort. 

Derde vervolgsessie, februari 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : P is de afgelopen maand niet door de ouders naar huis gehaald. De ouders zijn wel een 
keertje samen met hem uit geweest. De opdracht is dus goed uitgevoerd. De ouders zouden 
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P halen als ze dat wilden en dat wilden ze nu niet. Prima! 
Ad 2: Het zelfstandig wassen gaat zowel thuis als op het instituut steeds beter. 
Ad 3: Naar het benoemen van de boosheid door de volwassene als ze denken dat P het moei
lijk vindt of geïrriteerd is, luistert P vol aandacht. Soms begint hij daarbij te huilen, dat is 
nieuw. Hij toont nu dus meer emotie. 
Bijstelling en herhaling 
De opdrachten zijn goed uitgevoerd. P heeft de afgelopen periode meer emoties getoond, hij 
lacht, hij huilt, reageert meer op drukte in de groep. 
Ad 3: Voor P is voelen van emoties en het leren tonen hiervan heel belangrijk, dus wordt toe
gevoegd: 'volgens mij heb je last van...' in het hardop benoemen door de volwassenen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
P heeft niet meer met ontlasting gesmeerd en is nog maar enkele keren incontinent geweest. 
Hij vertoont meer emoties, is drukker geworden en er is ook sprake van toename van dwang
handelingen. Hij heeft uit boosheid een ruitje ingeslagen. De groepsleiding ervaart de veran
deringen in P als vooruitgang. Moeder ergert zich aan de positiviteit van de groepsleiding, 
terwijl er wel een ruitje is ingeslagen. Dit levert in de sessie spanning op. P reageert hier 
weer op met onrustig gedrag en piepgeluiden. Het conflict tussen ouders en groepsleiding 
wordt overt. De afspraak wordt: ga het conflict met elkaar niet aan. Ventileer je zorgen via de 
therapeuten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De reactie van P als moeder haar irritatie uitspreekt over de groepsleiding. En de reactie daar
op van P als de therapeuten de spanning in hem hardop benoemen. Hij luistert aandachtig en 
glimlacht. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De spanning in P zoekt een uitweg in de vorm van onrust, dwangmatigheid, smeren met ont
lasting, broekpiassen. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder blijft ambivalent ten opzichte van P en zichzelf. Vader is stil op de achtergrond aan
wezig, maar volgt moeder in haar emoties. Broer van P is door de ouders nog niet meegeno
men, ondanks het verzoek van de therapeuten. 
Systeemwerking 
De afspraken worden goed nagekomen. Ouders en instituut leven in een soort gewapende 
vrede, doch beiden voegen zich naar de regie van de therapeuten, waardoor er ten aanzien van 
P wel eenduidigheid ontstaat. 
Circulaire hypothese 
Als P onrustig of dwangmatig gedrag vertoont, is het moeilijk te begrijpen waardoor dat komt. 
De ouders wijten dat aan de omgeving, de groepsleiding wijt dat ook aan P zelf. Daardoor 
ontstaan meningsverschillen die doorwerken op gevoelsniveau. Op de spanning die dan ont
staat, reageert P met onrustig en dwangmatig gedrag. 
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Vierde vervolgsessie, maart 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Adl:~P is met zijn verjaardag thuis geweest. Het was spannend, maar het is wel goed gegaan. 
Ad 2: Verloopt zowel thuis als in het instituut redelijk. Bij het wassen is nog wel hulp nodig. 
Ad 3: Van het benoemen van de emoties door de groepsleiding is niets terechtgekomen. De 
oorzaak is een groepsverhuizing van de groep van P binnen het instituut. Daardoor is er meer 
onrust bij P. Hij heeft veel gesmeerd met ontlasting er is veel kleding kapotgegaan. Er is een 
algehele terugval. 
Bijstelling en herhaling 
In verband met het verhuizen van P en dientengevolge nieuwe teamleden is het van belang 
alle afspraken en opdrachten nog eens goed af te stemmen en aan te scherpen. Bovendien 
wordt er afgesproken een turflijst bij te houden van het poepsmeren en stukmaken. Tevens 
wordt afgesproken dat de ouders en therapeuten het instituut bezoeken om kennis te maken 
met het nieuwe team. Geen nieuwe opdrachten 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Centraal staat het aanscherpen van de oude opdrachten en afspraken met het nieuwe team. 
Er worden nu dus geen nieuwe dingen toegevoegd. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
P is tijdens de sessie dwangmatiger dan in vorige sessies. Hij is wel blij de therapeuten te zien 
en laat zich door hen gemakkelijk corrigeren. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Opvallend is dat in reactie op de groepsverhuizing P onmiddellijk reageert met regressieve 
gedragingen. Het benadrukt nog eens de grote mate van afhankelijkheid van P van zijn omge
ving. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen bijzonderheden. 
Systeemwerking 
Zie vorige verslag. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 

Vijfde vervolgsessie, mei 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : De ouders hebben P niet naar huis gehaald. Ze hebben hem wel op het instituut bezocht. 
Ad 2: Het zelfstandig wassen is op de groep niet makkelijk. P is vaak erg dwangmatig en daar
door raakt de groepsleiding makkelijk in conflict met hem. 
Ad 3: Het benoemen van situaties werkt zeer goed. P luistert en toont soms emoties, zoals: 
huilen, blij zijn en boos zijn. 
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Bijstelling en herhaling 
De opdrachten blijven onveranderd van kracht. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Centraal gespreksthema is de onvrede van de ouders over het toepassen van separatie en ande
re maatregelen in het instituut bij P. De ouders verwijten het instituut dat er niet of nauwe
lijks over deze dingen wordt gecommuniceerd. Groepsleiding voelt zich aangevallen, gedis
kwalificeerd en heeft het gevoel geen manoeuvreerruimte te hebben als de ouders zo nega
tief zijn. De therapeuten doen de volgende interventie: "Het oude relatieconflict tussen ouders 
en instituut steekt de kop weer op", en dan tot P: "Jouw ouders en de groepsleiding hebben 
een conflict met elkaar dat onoplosbaar is. Toch moeten ze omwille van jou elkaar gedogen 
en met elkaar samenwerken. Dat is moeilijk voor ze". P wordt rustig. 
Afspraak: Geen directe communicatie tussen groepsleiding en ouders, maar indien nodig via 
de therapeuten. De therapeuten maken met het instituut afspraken over de te volgen midde
len en maatregelen bij P en vragen de ouders of ze akkoord zijn. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Ouders zijn gespannen. P is dwangmatig in de weer met het recht leggen van blocnote en 
asbak. Er is communicatie over de communicatie. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P leeft erg in de astraliteit (gevoelens) van de ander. Hij reageert daarop met onrust. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders vertonen een grillige contactlijn. Afwisselend vertrouwelijk, persoonlijk, afwerend, 
aanvallend, toegenegen, enzovoort. Vader krijgt weinig eigen kleur en volgt moeder in haar 
grilligheid of hij stelt zich perifeer op. 
Systeemwerking 
Elk subsysteem dreigt opnieuw te bevriezen in zijn eigen positie. Er mag/kan geen positief 
engagement zijn. De therapeuten zijn bindmiddel om de subsystemen enigszins gericht op P 
met elkaar in interactie te houden. 
Circulaire hypothese 
Zie voorgaande sessies. 

Zesde vervolgsessie, juli 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : P is niet thuis geweest. De ouders zijn wel op het instituut geweest en hebben P mee 
uit genomen. 
Ad 2: 's Morgens zelf laten wassen blijft door P's dwangmatigheid moeilijk. 
Ad 3: Het hardop benoemen van P's gemoedstoestand werkt heel goed. Hij luistert, beaamt 
en uit zijn emoties. 
Bijstelling en herhaling 
De structuur van de opdrachten is voor iedereen een houvast. Voortgang is derhalve belang
rijk. 
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Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In de ontwikkeling van P is zeker ook gezien zijn leeftijd voortgaande zelfstandigheidssti-
mulatie, alsook losmaking van de negatieve afhankelijkheid dringend geboden. Het probleem 
is echter dat dit alleen kan binnen de veiligheid van positief samenwerkende mensen om 
hem heen. De negatieve afhankelijkheid van de ouders met mensen van het instituut, die ten 
principale onoplosbaar is, zijn hierin een tegenindicatie. Therapeuten stellen voor dat over
plaatsing naar een andere instelling positief zal werken op de ontwikkeling van P. Dit thema 
wordt na de vakantie verder opgepakt. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- De opnieuw toenemende spanning tussen medewerkers van het instituut en de ouders. 

Beiden kunnen hun eigen negatieve gevoelens ten opzichte van elkaar niet overstijgen. 
- P duimt en is afwezig. Hij lijkt te denken: "Mensen los toch je problemen eens met elkaar 

op". 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P lijkt maar één antwoord te hebben op spanning in zijn omgeving en dat is terugtrekken en 
de volwassene bezighouden met vreemd en obsessief gedrag. Er lijkt hierin ook een 'bewus
te' component aanwezig 
Gezinsdiagnostiek 
De trauma's uit het verleden blijven de gevoelens in het heden van de ouders bepalen. 
Systeemwerking 
De therapeuten scheppen een context die een zeer broos evenwicht tussen de subsystemen in 
stand houdt. 
Circulaire hypothese 
P is dermate gevoelig voor de intermenselijke betrekkingen dat hij bij elke verstoring daar
van reageert met onrust. Daarop raken de mensen om hem heen uit hun gewone doen, reage
ren primair vanuit hun eigen gevoel en verlaten de afgesproken lijn. Dat levert weer span
ning bij P op. 

Zevende vervolgsessie, september 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1, 2 en 3: De opdrachten worden goed uitgevoerd. 
Ad 2: Het werkprogramma van P is gevarieerder geworden opdat hij meer zelfstandig activi
teiten kan verrichten. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken rond het toepassen van middelen en maatregelen worden consequent uitgevoerd. 
P is dagelijks voor zijn rust op zijn eigen kamer. De afgelopen maanden heeft er éénmaal per 
drie dagen separatie plaatsgevonden na agressie. 
De afspraak over de communicatie verloopt voor eenieder naar tevredenheid. Vader belt weke
lijks met het instituut, therapeut belt ook wekelijks met instituut en moeder. De ouders voe
len zich zo goed geïnformeerd. 
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Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder schrikt van het gegeven dat P toch nog regelmatig op het instituut agressief is. Zij 
vraagt zich af: als iedereen zich aan de afspraken houdt, waarom is hij dan toch nog agres
sief? Therapeuten stellen voor om de volgende houding te ontwikkelen bij voorkomende 
agressie: "Dit kan niet, P, maar kennelijk zitje iets dwars. Je zult het de volgende keer anders 
moeten doen". Het is het aanleren van een ander reactiepatroon. 
Afspraak: Er wordt met de ouders afgesproken om met iemand van de SPD erbij te gaan pra
ten over de toekomstige plek van P 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- P luistert heel aandachtig als de therapeuten in de sessie vertellen over de zwakzinnige 

vorm van puberteit. 
- Therapeut raakt geïrriteerd door een opmerking van moeder. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P wekt de indruk iemand te zijn met een vrij goed geïntegreerd denken en begrijpen, achter 
een scherm van niet deelnemen aan de interactie. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder blijft wantrouwend over de informatie die er komt uit het instituut. 
De ouders hebben veel weerstand om de toekomstlijn - dat wil zeggen overplaatsing naar een 
andere behandelsetting - actief op te pakken. Daarin zijn de eigen levensgeschiedenis van 
moeder, de ziekte van vader, en hun negatieve geschiedenis met het instituut belemmerende 
factoren. Moeder en vader voelen zich overbelast door hetgeen zij in hun leven tegenkomen. 
Systeemwerking 
Er dreigt splitsing in het systeem omdat het instituut nu een modus heeft gevonden van goede 
omgang met P, maar de ouders er niet gelukkig mee kunnen zijn omdat zij weerstand hebben 
tegen een eventuele volgende stap, te weten een overplaatsing van P. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 

Tusseninterventie, oktober 1996 
Aanwezig: maatschappelijk werker SPD, ouders en therapeuten (zonder IP en groepsleiding) 

Het gesprek gaat over de overplaatsing van P naar een andere instelling. De vraagstelling is 
wie welke rol op zich neemt. De ouders hebben een andere instelling bezocht, maar willen 
alleen een antroposofische vervolginstelling. Ouders denken dat de overstap voor P anders te 
groot is. De therapeuten benadrukken het belang van een overstap en stellen dat ook een tus
senstap voor enkele jaren, gezien P's leeftijd, een reële optie is. De SPD gaat met toestem
ming van de ouders op zoek naar een geschikte plaatsing van P. Ouders vinden het moeilijk 
om hieraan mee te werken. 
Ouders zijn teleurgesteld en agressief ten aanzien van hulpverleners, instituut, SPD en thera
peuten. Ze begrijpen dat de overplaatsing goed en nodig is, maar willen niet weer in zo' n ver
anderingsproces met alles wat daarbij hoort. 
Er is eerst veel ruimte nodig voor het ventileren van gevoelens van de ouders alvorens het 
overplaatsen van P als thema besproken kon worden in deze sessie. 
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De pijn bij de ouders is heel groot. 
Er is aan alle kanten veel ambivalentie. Ouders willen wel doen wat therapeuten zeggen, maar 
hebben er ook weerstand tegen. De SPD wil wel zoeken naar een nieuwe plek, maar wil zich 
niet te veel vastleggen. 
Ook rond de overplaatsing dreigt een negatieve spiraal. 
P is een adolescent die een tussenstap in zijn ontwikkeling zou moeten maken. Het zou goed 
zijn als hij dat kan doen voordat hij zich echt gaat verbinden in een situatie waar hij als vol
wassene definitief gaat wonen. Als dit geen realiteit mag worden, is kans op vastlopen zeer 
groot. Dan zal P alsnog wegmoeten, maar dan vanuit een negatieve crisis. 

Achtste vervolgsessie, oktober 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad LP is niet thuis geweest, maar vader is bij hem op bezoek geweest en heeft met hem 
gewandeld. 

Alle andere opdrachten en afspraken zijn zowel thuis als op het instituut goed verlopen. P is 
op het instituut wisselend van stemming. Hij is ziek geweest (kinkhoest), is weinig gesepa
reerd, heeft veel plezier in het zwembad gehad, en het werken op de boerderij 's middags ver
loopt goed. 
Bijstelling en herhaling 
P herhaalt het verslag over de afgelopen periode met veel plezier. Hij zegt voortdurend: "Leuk 
hè, kike". 

Ad 2: Bij het zelfstandig dingen doen wordt door de therapeuten opgemerkt dat P meer licha
melijke uitdaging nodig heeft om echt lichamelijk moe te worden. Voorgesteld wordt om fit-
tness-achtige activiteiten aan zijn programma toe te voegen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Omdat de ouders graag over het overplaatsingstraject willen praten zonder P erbij, gaat P 
met de groepsleiding naar de wachtkamer. 
Ouders zijn gaan kijken bij andere instituten en zijn vastbesloten niet akkoord te gaan met een 
tussenoplossing. Zij kiezen voor een definitieve plek voor P in een antroposofisch instituut 
binnen hun regio. De therapeuten bevestigen dat zij de mening van de ouders niet delen, omdat 
een tussenstap voor een puber als P goed kan zijn, maar dat zij natuurlijk de keuze'van de 
ouders respecteren. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Twee gedeelten in de sessie; één met P en één zonder. Als P aanwezig is, is er een goede stem
ming. Het gaat beter dan ooit met P en iedereen is constructief ingeschakeld. In het gedeelte 
zonder P wordt de stemming vooral gekenmerkt door verontwaardiging bij de ouders. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het lange grote puberlijf van P vraagt meer lichamelijke uitdaging en afmatting, tot gezonde 
moeheid. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen bijzonderheden. 
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Systeemwerking 
De ouders zijn het oneens met de therapeuten. De therapeuten stellen dat het niet erg is om 
het oneens te zijn, als het maar niet tot een breuk leidt. Er is weerstand bij de ouders tegen 
het medeverantwoording dragen voor de overplaatsing, terwijl het instituut in deze inactief 
kan zijn. In de directe omgang met P is het gehele systeem constructief. 
Circulaire hypothese 
Het feit dat het nu beter gaat met P heeft tot gevolg dat de ouders minder gemotiveerd zijn 
voor een overplaatsing. Hierdoor vertraagt het overplaatsingsproces en dreigt het broze even
wicht opnieuw onder spanning te komen. Het onderliggende conflict is immers niet opgelost, 
met als gevolg gevaar voor terugval bij P en dientengevolge afleiding van de aandacht voor 
het overplaatsingsthema. 

Negende vervolgsessie, november 1996 
Aanwezig: ouders, IP, broer (15 jaar), groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: P is sinds lange tijd weer een dag thuis geweest. Het was leuk. Broer beaamt dat. Bij 
het afscheidt aan het eind van de dag was P wat stil en verdrietig. 
Ad 2: De fitness is begonnen: drie à vier keer per week loopt P hard. Daarna is P echt licha
melijk moe. 
Alle overige opdrachten en afspraken verlopen goed. 
Bijstelling en herhaling 
P zit er glimmend en vrolijk bij. Hij reageert heel leuk op de aanwezigheid van zijn broer. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Eigenlijk verloopt het binnen de gegeven omstandigheden redelijk goed. Broer vertelt soms 
niet goed raad te weten met de plotselinge agressie van P. Met name de onvoorspelbaarheid 
van P is voor broer soms beangstigend. Broer heeft ook het gevoel dat hij eigenlijk meer met 
P zou moeten doen. We spreken af op dit thema nog eens terug te komen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De aanwezigheid van broer en de ontspannende werking die dat in het gesprek geeft. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P leeft in de lucht, dat wil zeggen hij pakt dingen op die nog niet uitgesproken zijn, maar in 
de gedachten of gevoelens van de mensen leven. 
Gezinsdiagnostiek 
De broer van P is in het gezin een gezond element. De normale behoeftes die broer heeft, kun
nen maatstaf zijn voor de ontwikkeling van P, bijvoorbeeld de behoefte ook bij andere men
sen thuis te komen dan alleen bij je ouders. De opmerkingen van de broer hebben een relati
verende werking op de emoties van moeder. 
Systeemwerking 
Er waait een wind van opluchting door het systeem als reactie op de gezonde inbreng van de 
broer in het geheel. 
Circulaire hypothese 
Omdat P in de lucht leeft, is het voor zijn ontwikkeling van het grootste belang dat de lucht 
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gezuiverd wordt of blijft. Is er veel onweer/onenigheid, dan reageert P met onrust. De nuch
tere inbreng van zijn broer heeft een katalyserende en neutraliserende werking op de span
ning die gemakkelijk ontstaat tussen ouders en instituut. 

Tiende vervolgsessie, januari 1997 
Aanwezig: IP, broer, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : P is afgelopen zondag thuis geweest. Door een fout van het instituut moesten de ouders 
een uur wachten. Dit riep veel irritatie op. Toch is het goed verlopen. P was thuis blij, open 
en praatte veel. Tijdens de maaltijd trachtte P zijn broer aan te vallen. 
Ad 2: Fitness en hardlopen werken goed. 
Ad 3: Het benoemen van emoties en gevoelens bij P is goed verlopen. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 en 2: Geen bijstellingen. 
Ad 3: Naast het verwoorden van het gevoel dat P zou kunnen hebben ook hardop het eigen 
gevoel gaan verwoorden als voorbeeldgedrag. Ter instructie zal een van de therapeuten in 
het team van de groepsleiding hierover uitleg en toelichting geven. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Broer is erg geschrokken van de plotselinge uitval van P aan tafel naar hem toe. Hij weet niet 
zo goed hoe hij hiermee moet omgaan. Therapeuten adviseren hem nu vooral duidelijke gren
zen aan te geven in zijn contact met P. De broer gaat leren steviger met zijn broer om te gaan 
en niet bang te zijn voor hem. Daartoe krijgt hij een ondersteunende individuele afspraak 
met een van de therapeuten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
P is druk, maar goed gestemd. Hij kijkt de therapeuten vaak aan en zoekt contact met hen. 
De sfeer in het gesprek is redelijk ontspannen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P weet soms met zijn gevoelens geen raad. Hij uit ze onverwachts en heftig. Zijn Tk' heeft 
weinig greep op zijn gevoelsleven. De fysieke vermoeidheid door het hardlopen heeft een 
sederende werking en vormt daardoor een betere buffer voor de onbestuurbare impulsen van 
zijn astraallichaam (gevoelens en emoties). 
Gezinsdiagnostiek 
De dynamiek tussen P en zijn broer geeft de ouders weer impulsen om in hun normale opvoe-
dersrol te komen. Eigenlijk zou het voor het oudersysteem goed zijn als P meer thuis zou zijn. 
Systeemwerking 
Ten aanzien van de interventies en opdrachten constructief. Beide subsystemen gaan actief 
met P om en voelen zich minder onmachtig. 
Circulaire hypothese 
P weet geen raad met zijn gevoelens. Soms zijn deze zo heftig dat ze eruit knallen. Dat heeft 
vaak te maken met onrust of iets onverwachts in de omgeving. Daardoor hebben de mensen in 
de omgeving de neiging spanning te vermijden en de omgeving voorspelbaar te maken. Dat is 
saai voor P en levert gevoelens op waar hij geen raad mee weet. Dus komt er een onrustreactie. 
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Tusseninterventie 
In de vorm van een gesprek van een van de therapeuten met de broer 

Hij vertelt dat hij zich vaak geen houding weet te geven ten opzichte van P. Hij doet soms heel 
onverwachte dingen. Hij weet niet of hij zijn broer dan mag corrigeren of niet. Hij was vroe
ger bang voor P, maar nu niet meer. Hij weet dat hij nu net zo sterk is als P. Dat maakt wel 
uit voor zijn gevoel. Hij beseft dat zijn ouders vertrouwen in hem hebben. Hij snapt inmid
dels ook dat de handicap geen excuus is om te slaan of te bijten. Hij vindt het fijn dat ande
ren dat nu ook zeggen. Hij denkt dat hij wel verder kan met zijn broer. Als hij het nodig 
vindt, zal hij een vervolgafspraak maken. 

Elfde vervolgsessie, februari 1997 
Aanwezig: ouders, IP, broer, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: P is weer een dag thuis geweest en was daar rustig. Hij kreeg een plotselinge impuls 
om zijn broer te bijten. Deze schrok en weerde goed af en toen deinsde P terug en beet niet. 
De broer denkt dat P boos op zichzelf was. 
Ad 2: Goed verlopen. 
Ad 3: Wordt door iedereen gehanteerd. Gaat goed. 
De afspraken over de communicatie verlopen nu ook goed. 
Bijstelling en herhaling 
Geen bijstelling. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Voor de broer is het van belang om vrijer te worden ten opzichte van P. Voor P is het goed als 
zijn broer hem de baas is als het gaat om onverwachte uitbarstingen. Als de broer hier hulp 
bij wil, dan kan hij vragen om een individueel ondersteunend gesprek met een van de thera
peuten. 
P moet leren zijn gevoelens op een meer adequate manier te uiten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De vrolijke manier van omgang die door broer wordt ingebracht. P geniet van plagerijen tus
sen hem en zijn broer, vooral als de therapeuten dit aanwakkeren. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen bijzonderheden. 
Gezinsdiagnostiek 
Het gezin is meer ontspannen en kan genieten in de sessie in aanwezigheid van de groeps
leiding. 
Systeemwerking 
De aandacht was vooral gericht op de beide broers. Dit werd goed verdragen door de beide 
andere subsystemen. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 
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Laatste sessie, maart 1997 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

Vader 

Groepsleiding 
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Verbaliseren impressies 
Vader: Het begon als een machteloze situatie. De bal bleef steken in de greppel. Die bal moest 
weer verder en dat is gelukt. Er zijn soms nog wat kleine greppels. 
Moeder: Veel stekels in het begin en een wirwar van takken. Nu zit er lijn in. De lijnen zitten 
niet in de war, maar wel vervlochten. Er zijn ook nog stekels. In het midden staat P; iets geels, 
iets zonnigs. 
Groepsleiding: Toen we begonnen was het onwrikbaar en donker. Het is open geworden. En 
het licht gaat een beetje naar binnen. De weg is wel gevonden, soms stokt het nog een beet
je. P staat meer in het centrum. Er is een bedding gevonden. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin zat de situatie muurvast en waren ouders en instituut gevangen in een negatieve 
relatie. De impasse is vlotgetrokken, maar het is een broos evenwicht. Centraal heeft gestaan 
hoe P zelfstandig relaties kan gaan onderhouden met zijn ouders en met mensen op het insti
tuut. Er is nu een nieuwe constellatie nodig van mensen. P heeft geen boodschap meer aan 
het ingewikkelde gedoe dat mensen uit het verleden met zich meedragen. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
Iedereen bevestigt dat het een broos evenwicht is en dat P goed vooruitgegaan is. Iedereen 
beaamt ook de realiteit dat het aan de orde is voor P om naar een andere plek te gaan. In de 
context van een intensief zoeken van een vervolgplek voor P wordt afgesproken dat herha
lingssessies nodig zijn en voorlopig in een maandelijkse frequentie gehandhaafd blijven. Dit 
is ter ondersteuning van de voortgang en het verzorgen van het broze evenwicht. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 9 
Vernielen van voorwerpen 
Gooien van voorwerpen 
Gil/schreeuwbuien 
Druk/opgewonden gedrag 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Onterechte kritiek uiten/mopperen 
Ongevraagd de spullen van een ander gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/u i tdagen 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Niet kunnen incasseren 
Aandacht vragen door vermeende klachten te 
simuleren 

Vader decielscore 7 
Stiekem gedrag 
Proberen te stelen 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Bedplassen 
Provoceren/uitdagen 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Groepsleiding decielscore 8 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Obsessief/dwangmatig gedrag 

Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 8 
Gil/schreeuwbuien 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Ongevraagd de spullen van een ander gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Onaanvaardbaar seksueel gedrag 

Vader decielscore 6 
Gil/schreeuwbuien 
Weglopen 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Groepsleiding decielscore 8 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Praten zonder luisteren 
Obsessief/dwangmatig gedrag 
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TVZ profiel 

1 10 10 10 10 10 10 

2 9 9 9 9 9 9 

3~ 8 8 8 8 8 8 

4~ 7 7 7 7 ij ^ V 7 

5" 6 6 6 6 \ ^ 
6~ 5 5 5 5 /5 ? 

7< 4 4 4 4 / 4 0 4 

8 4 ^ ^ 3< > 3 ^ L 3 3 / 3 3 <> 

9 - 7~i r" z~> » \ 2 2 / 2 2 

0_ 1 1 i \ , L, / 1 1 

H 

• start behandeling 

- •— einde behandeling 

aanp. prik door. 

Gemakkelijk/moeilijk: 
decielscore start 2 
decielscore einde 1 

SRZ profiel 

start behandeling 

einde behandeling 

Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

27 
40 
74 
85 
35 1 
45 
94 
83 
40 

__i 94 
83 
40 
52 1 
89 ' . '• • 1 
30 
34 
48 
93 
70 
41 " 
55 _ i. 
93 
00 
41 

93 
00 
41 
48 
Sil 
SO 

31 
38 
90 
fi« 
36 
44 
84 
64 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelastino 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CZI Moeder contr 

CZI Moeder klin 

1 I Moeder x start 

I Moeder x eind 
20 40 60 80 100 

Scores vaders A categorieën 

26 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

00 
85 
31 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

00 
85 
31 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

98 
70 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

35 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

46 | 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

94 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

24 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

30 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

43 | 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

84 
53 

. . . . . j 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

52 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

00 
94 
37 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

00 
94 
37 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

90 
80 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

29 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

88 
60 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Vader klin 
33 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Vader klin 

42 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang i ! Vader x start 
88 ! 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Vader x eind 
20 40 60 80 100 
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Scores moeders en vaders B deel 

7 4 
B score moeder 

B score vader 

1 1 Contr groep in B score moeder 

B score vader 

1 1 Contr groep 
8,0 
6,0 
? 1 

B score moeder 

B score vader 

8,0 
6,0 
? 1 

B score moeder 

B score vader 

1 1 Klin groep 
8,0 
6,0 
? 1 

B score moeder 

B score vader 1 ] ( )uder x start 15 

B score moeder 

B score vader 1 ] ( )uder x start 
7,0 
50 

:___ . _ j 

B score moeder 

B score vader 

H l Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

I I Moeder contr 

I I Moeder klin 

I I Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders C categorieën 

40 
Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

49 
Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

47 
40 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

79 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

19 
1? mmg^^ 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

16 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader contr 51 i 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader contr 
87 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Vader klin 
40 
45 
67 
57 

Inspanning z 4- p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot • Vader x start 

1 Vader x eind 

20 40 60 80 100 
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Scores moeders D categorieën 

76 1 
71 
67 
67 
45 
56 
67 
53 
39 
61 
77 
77 

67 
53 
39 
61 
77 
77 

67 
53 
39 
61 
77 
77 

67 
53 
39 
61 
77 
77 

1 

67 
53 
39 
61 
77 
77 
31 
70 - — 1 82 
73 
39 
50 
65 
SO 

20 40 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting CU Moeder contr 

CJ Moeder klin 

Ext. hulpverwachting ü l Moeder x start 

I Moeder x eind 
60 80 100 

Scores vaders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

CD Vader contr 

Cd Vader klin 

C j Vader x start 

I Vader x eind 
100 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

100 

C j Gem groepsleiding 
start 

I Gem groepsleiding 
eind 
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Scores groepsleiding B deel 

I I Contr. groep moeders 

g s c o r e LZI Klin, groep moeders 

1 I Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

20 40 60 80 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

100 

Zl Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

20 40 60 80 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
I I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

100 
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Casus 6 (6.6) 

Voorgeschiedenis van B 
Geboortejaar: 1977 
Jaar van opname: 1991 
Datum start combinatiebehandeling: september 1993 
Samenstelling gezin: vader, moeder en B 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
De zwangerschap verliep zonder complicaties. B werd na 39 weken geboren. Hij was dys-
matuur. Hij woog 2600 gram. De apgar score was goed. Direct zichtbaar was dat hij straal-
defecten aan de rechterhand en de rechtervoet had. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot tijdstip van opname 
B is enigst kind. Ouders zijn hoogopgeleide mensen met een goede maatschappelijke posi
tie. Er is jarenlang veel onenigheid tussen de ouders over de benadering van B. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
B's lichamelijke ontwikkeling blijft ernstig achter. B is asymmetrisch gebouwd. Hij is vanaf 
jong kind te klein voor zijn leeftijd. Hij mist twee vingers aan de rechterhand en twee tenen 
aan de rechtervoet. B is veel ziek geweest. Hij heeft de bof, waterpokken, rode hond, kink
hoest en pseudo-croup gehad. Hij heeft lichte epilepsieverschijnselen in de vorm van absen
ces en een enkele lichte toeval. Hij werd zindelijk op achtjarige leeftijd. Hij heeft later nog 
periodes van enuresis en encopresis gehad. 
Verloop motorische ontwikkeling 
B is met aanzienlijke vertraging gaan zitten, staan en lopen. Hij loopt stijf en instabiel. Hij 
heeft veel fysiotherapie gehad. De fijne motoriek is zwak, mede door zijn handicap. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
B speelde weinig met andere kinderen. Hij was erg geïnteresseerd in het doen en laten van 
ander kinderen, vooral als ze afwezig waren. Direct contact maken deed B op een grillige 
manier. Hij kon het ene moment knuffelen en een volgend moment dezelfde persoon aan de 
haren trekken. B is sterk gericht op zijn moeder, die hem altijd begeleid heeft, bijvoorbeeld 
tijdens ziekenhuisopnames. B heeft een angst voor doktoren en verpleegkundigen ontwikkeld 
en vindt het eng om achter te blijven in een instelling die doet denken aan een ziekenhuis. 
Logeren in een huiselijke setting is geen probleem. 
Spraak, taal, begrip, spel 

De spraakontwikkeling komt in eerste instantie goed opgang, maar stagneert op tweeënhalf-
jarige leeftijd na een ziekenhuisopname. Met vijfjaar treedt er een versnelde spraakontwik
keling op. De spraak is ongevormd. B is voor een buitenstaander niet makkelijk te verstaan. 
B heeft een goed begrip van de dagelijkse situaties. Hij is moeilijk leerbaar. Hij heeft een 
ernstige verstandelijke handicap. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialisten bezoeken 
B is diverse malen geopereerd in verband met de afwijkingen aan zijn hand en voet. Hij 
heeft een oogcorrectie ondergaan. Hij is verdacht van epilepsie en onder controle van een neu-
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roloog. Hij is uitvoerig lichamelijk gescreend, onder andere in verband met voedingsstoor
nissen en allergie. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Direct na de geboorte was duidelijk dat er sprake was van een afwijking aan hand en voet. 
Zijn algehele ontwikkeling verliep vanaf het begin vertraagd. Toen B na de ziekenhuisopna
me op tweeënhalf jarige leeftijd nauwelijks meer sprak werd duidelijk dat er naast de licha
melijke problemen ook op andere fronten sprake was van een vertraagde ontwikkeling. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
De kinderarts en de klinisch geneticus spreken van een multiple congenitale afwijking. Tevens 
wordt er gesproken van een psychomotore retardatie. De neuroloog stelt lichte epilepsiever-
schijnselen vast. 
Uit psychodiagnostisch onderzoek op negenjarige leeftijd komt naar voren dat B een ernsti
ge verstandelijke handicap heeft. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
Als peuter is B naar een peuterklasje op een school voor gehoor- en spraakgestoorde kinde
ren geweest. 
Van september 1982 tot september 1986 bezoekt B een ZMLK school. 
Van september 1986 tot september 1987 is B in een observatiekliniek voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. 
Van september 1987 tot februari 1991 bezoekt hij een mytylschool. 
In februari 1991 volgt opname in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handi
cap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
Lichamelijk is B klein van stuk. Zijn motoriek is achter en hij loopt instabiel. 
B vertoont dwangmatig gedrag, zoals het in prullenbakken zitten, de wasmand leeghalen, kle
renkasten uit- en inruimen, aan brillen zitten en het verzamelen van allerlei 'nutteloze' voor
werpen. Hij vertoont ontwijkgedrag zowel in het contact alsook als er iets van hem verlangd 
wordt, hij trekt zich letterlijk of figuurlijk terug. Hij roept veel negativiteit in zijn omgeving 
op. Hij tergt mensen door zijn traagheid. Hij geeft de indruk expres tegen te werken. Hij heeft 
een grillig patroon van mensen benaderen. Hij kan het ene moment lief en aanhankelijk zijn 
en een volgend moment venijnig en agressief. Dit gedrag was als jong kind sterker dan als 
puber. Als puber is het 'tergen' meer op de voorgrond komen te staan. 
9 Reden voor opname 
De school waarop B zat gaf te kennen dat hij niet meer te handhaven was op school. Andere 
scholen voor speciaal onderwijs in de regio wilden hem niet aannemen. Moeder zocht voor
al een goede school en het leek haar ook goed als hij minder op haar zou gaan leunen. Voor 
vader was een opname een noodzakelijke stap omdat er volgens hem sprake was van een onge
zonde verstrengeling tussen B en moeder. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
B genoot de eerste anderhalf jaar erg van alles wat er in het instituut te beleven was. 
Langzamerhand ontwikkelde B zijn dwangmatigheden. Bovendien sliep hij de weekenden 
thuis een gat in de dag. Moeder maakte zich daar steeds meer zorgen over. Binnen het insti
tuut ging B meer negatieve interacties met groepsgenoten en medewerkers krijgen. Moeder 
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raakte ontevreden over het instituut. Er ontstond een situatie van ernstige onenigheid, waar
in de enige oplossing beëindiging van de opname leek. Moeder was hier zeer ongelukkig mee 
en vader verzette zich tegen een beëindiging van de opname. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 03/1994 
Stanford-Binet: I.Q. = 31,1.L = 4; 6 jaar 
B vindt de testafname erg leuk en wil nog een keer komen. Bij het tekenen wil hij dat ik zijn 
hand vasthoud; wanneer ik daarna achter hem blijf staan en het hem alleen laat doen, onder
vindt hij hieraan steun. Hij wil mij ook opdrachten geven, ik moet dingen tellen en 'ik zie ik 
zie wat jij niet ziet' spelen. 

Bij het einde van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 7/1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 38,1.L. = 6; 6 jaar 
B vindt het erg gezellig dat hij weer mee mag. Het is echter snel afgelopen met zijn enthou
siasme. Hij lijkt de opdrachten moeilijk te vinden. B maakt een passieve indruk. Het duurt 
vaak lang voordat hij antwoord geeft. Halverwege heeft hij even een opleving, maar dit neemt 
snel weer af. 

Eerste sessie, augustus 1993 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: Vader zegt: "Ik krijg geen contact met mijn zoon. Hij doet totaal niet wat ik vraag." 
Volgens moeder is het eeuwige probleem bij B dat hij niet genoeg slaap krijgt. 
Beide ouders geven aan het probleem bij B verschillend te ervaren en krijgen daar altijd 
ruzie over. 
Groepsleiding: Wij hebben steeds onenigheden met de ouders over de lichamelijke zorg van 
B. We komen niet op één lijn. We weten niet meer hoe we hiermee om moeten gaan. Er 
dreigt afhaken. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: De medewerkers in het instituut zijn onzeker of ze het nog wel red
den met de ouders. Vader weet niet hoe hij met B om moet gaan en moeder vindt het weinig 
slapen van B een probleem. Het lijkt erop dat allen B niet goed kunnen peilen. 
Vertrekpunt: B brengt de volwassenen om hem heen in verwarring, zodat iedereen gaat gis
sen wat B wel of niet kan. Zo verschaft B veel speelruimte om zijn eigen zin te doen. Het 
lijkt goed om B meer in te schakelen bij wat er gebeuren moet. Hij is nu 16 jaar. Hiervoor is 
het nodig dat de wereld eenduidig wordt, zodat je het meer met hem aan kan gaan. 
Contract: Eerste reactie vader en groepsleiding geeft commitment. Moeder geeft een ja, maar 
B moet meer slapen. 
Interventie therapeuten: Slapen wordt geplaatst in de verwarring die B schept. De één vindt 
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het wel genoeg slaap en de ander niet. Dus concreet gaan registreren. Hierna ook commit
ment van moeder. 

Tweede sessie, september 1993 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
B gaat in alles zijn eigen gang. Hij doet niet wat je zegt. Hij loopt van je weg als je hem iets 
vraagt te doen. Hij doet niet gewoon wat je van hem vraagt. 
Herdefinitie probleem 
B kan heel goed iets willen, vooral wat hij zelf wil. Hij kan dus ook leren te doen wat de ander 
wil. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
B moet leren om af te wisselen in doen wat hij zelf wil, en vragen aan de ander wat die wil 
dat hij doet. Dit kan geleerd worden door een dagelijkse oefening. 
Opdracht 1 : Elke dag planten water geven. De ene dag mag hij zelf kiezen of hij het doet of 
niet. De andere dag moet hij het aan de ander vragen of hij het mag doen (planten water geven 
wil hij graag iedere dag doen). 
Het herhalen van de opdracht aan B en het laten navertellen door B levert bij hem veel weer
stand op. Hij begrijpt het wel, maar wil het niet zeggen. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
- Laat ze maar praten; ik geef toch geen antwoord. 
- Ik doe lekker wat ik zelf wil. 
- Ik doe verlegen en charmant, zwaai eens even, lach eens even, begin eens ergens anders 

over te praten en zo voel ik me prima zonder veel te doen. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een koning die zijn onderdanen met minieme aanwijzingen alles laat doen wat hij wil. De 

koning knikt en het volk zweet. Dus: hij moet een koning worden die interesse heeft voor 
zijn volk en zijn volk mondiger maakt. 

2 Een intrigant die heel actief is om de mensen tegen elkaar uit te spelen. Dus: er moeten 
mensen om hem heen staan die zich niet tegen elkaar laten uitspelen en een eenheid vor
men - een ode aan de saamhorigheid. 

3 Een steenbok. Onbeweeglijk rustig boven op een rots kijken wat er gebeurt. Dus: van steen
bok gems worden. Meer reageren op en gevoeliger worden voor de omgeving. 

Circulaire hypothese 
Omdat B zelf niet doet wat de ander wil en de ander wel wil wat hij niet doet, doet hij niet 
wat de ander wil en de ander wel wat hijzelf niet wil. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
- Het etherische, de vitaliteit versterken. Veel afwisseling in ritmes aanbrengen. 
- Denkkracht versterken in het abstracte. 
- Beweeglijkheid oefenen, bijvoorbeeld via euritmie-oefeningen 'ik' en 'jij'. 
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Eerste vervolgsessie, november 1993 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Planten water geven is thuis goed gedaan. Vader heeft een variant van de opdracht 
gedaan. In het instituut wilde B er bij aanvang veel over praten. Hij zeurde er veel over. In de 
eerste week was het moeilijk. Daarna liep het goed. De therapeuten complimenteren ieder 
voor de uitvoering van de opdracht. 
Bijstelling en herhaling 
B weigert er in de sessie iets over te zeggen. De opdracht blijft ongewijzigd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Iets niet willen doen als het wel moet van de ander. Voor het concreet oefenen aan dit pro
bleem wordt de tandenpoetssituatie gekozen. 
Opdracht 2: Ouders of begeleiders kiezen het moment en zeggen tegen B: "Poets nu je tan
den". Turven hoe vaak het wel of niet lukt thuis en op het instituut. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Het achter B gaan staan door therapeut en zeggen: "B, jijzelf en alle mensen om je heen vech
ten tegen iets wat we nog niet te pakken hebben, maar wat ervoor zorgt dat er altijd onenig
heid is". B neemt direct op wat er gezegd werd. Moeder huilt na consensus over de opdracht. 
Er is lange tijd (45 minuten) in de sessie nodig om een concrete oefensituatie te vinden waar 
iedereen het mee eens is. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
B heeft een dwingende kant. Hij weigert elke directe communicatie. Als je achter hem gaat 
staan, dan opent hij zich. Is dit een metafoor voor een menskundige karakteristiek? Welk 
orgaan/orgaansysteem is dominant actief? 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder diskwalificeert vader. Moeder wil de echtpaarrelatie in het gesprek centraal stellen. 
Ouders zijn het voortdurend oneens. Vader reageert op moeder vaak met afhaken en zijn eigen 
gang gaan. Er zijn geen andere kinderen in het gezin. 
Hypothese: De onenigheid over B lijkt de relatie in stand te houden. 
Systeemwerking 
Het gesprek loopt vast. Er is steeds de neiging door onenigheid in een impasse te komen. Elke 
participant dreigt passief te worden. Therapeuten moeten letterlijk gaan lopen om beweging 
in het systeem te bewerkstelligen. 
Circulaire hypothese 
- Omdat iedereen, inclusief B, vecht tegen iets ongrijpbaars dat onenigheid veroorzaakt, 

raakt iedereen met iedereen ook in onenigheid. 
- Achter B staan (letterlijk) geeft een gevoel van contact en dat gevoel is een begin van saam

horigheid (ik ga achter je staan!). 
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Tweede vervolgsessie, januari 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Planten water geven is zowel thuis als op de groep goed gelukt. 
Ad 2: Tanden poetsen is thuis perfect gegaan. In het instituut is het goed gegaan, maar het was 
moeilijk om een individueel moment te creëren. 
Bijstelling en herhaling 
Ad2: B krijgt 's avonds in de groep de opdracht gelijktijdig met de andere kinderen zijn tan
den te poetsen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
B haalt dwangmatig alle prullenbakken en waszakken leeg. Thuis en in het instituut roept dit 
veel irritatie op. 
Opdracht 3: Thuis en in het instituut de ene dag de waszak en de andere dag een prullenbak 
leeghalen en weer netjes opruimen. Tussendoor mag B niet meer aan de waszak en prullen
bak komen. In de sessie wordt dit geoefend met de prullenbak. B doet dit perfect. De thera
peuten doen nog twee interventies: 
- De therapeuten hebben de regie over de medicatie in overleg met de kinderpsychiater. 
- De slaapproblemen worden door de therapeuten met de mensen van de afdeling gedia

gnosticeerd. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
B zwijgt veel en glimt van genoegen. Moeder probeert tijdens de sessie de miscommunica
tie met de medische specialisten aan de orde te stellen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
B onthoudt de afspraken goed. Geheugen en inprenting zijn goed. Zijn fysieke lijf is stijf en 
'hard'. Zijn gedrag is als een maniakaal kind, dat wil zeggen zijn handen doen allerlei din
gen terwijl de rest van zijn lijf niet meedoet. 
Gezinsdiagnostiek 
Steeds zichtbaarder wordt de sterke symbiose tussen B en moeder. Vader is perifeer. Moeder 
denkt, voelt en doet voor B. 
Systeemwerking 
Het gehele systeem blijft in de sessie redelijk congruent, maar er is een explosieve onder
laag. De irritaties zijn onderling voelbaar, maar worden niet 'overt'. De therapeuten voelen 
een druk meegezogen te worden in de veelheid van onoverbrugbare tegenstellingen. 
Circulaire hypothese 
B leeft op moeder en het aanspreken van B op zijn gedrag levert weerstand op bij B en moe
der. Dat roept bij anderen irritatie op en leidt er onherroepelijk toe steeds in een conflict met 
moeder te komen, en dat leidt ertoe dat veranderingen alleen via moeder kunnen plaatsvin
den. 
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Derde vervolgsessie, februari 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 3: De opdracht met de waszak is goed uitgevoerd, zowel thuis als op het instituut. 
Ad 2: De opdracht rond het tandenpoetsen is ook goed uitgevoerd. Het resultaat is op het insti
tuut minder goed. Hij speelt wat en poetst niet echt zijn tanden. De psychiater zag B, en een 
eerste conclusie is dat B voldoende slaapt. De psychiater zal in een volgende sessie zijn indruk 
toelichten. 
Bijstelling en herhaling 
Bijstelling ad 3: Het lukt B niet goed om tussendoor van de waszakken en prullenbakken af 
te blijven. Therapeut en B bedenken een hulpmiddel daarvoor. De oplossing die gekozen wordt 
is: een klein doosje met rommeltjes erin voor in zijn zak. 
Opdracht 3: Als anderen B neiging zien hebben tot prullenbak-toenadering, wordt gezegd: 
"B, pakje doosje maar, daar mag je mee rommelen". Bij het oefenen in de sessie bevestig 
hij nu voor het eerst met knikken. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder brengt het probleem van te weinig slapen van B in. Therapeuten geven groepslei
ding opdracht bij te houden hoeveel hij concreet per nacht slaapt en hoe hij 's morgens is. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Vader is aanwezig ondanks dat hij eigenlijk niet kon. Moeder vult alles voor B in door voor 
hem te denken, te voelen en te willen. Ze wil met de therapeuten over haar kind praten, in 
plaats van met haar kind. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het (fysiek) verkrampt zijn staat nu meer op de voorgrond. Hij maakt een oude indruk. Hij 
deelt zijn belevingen moeilijk met de ander. Aan het handelen/gedrag moet je aflezen hoe 
het met hem is. 

In het dwangmatig dwingende is er een verwantschap tussen B en moeder. Bij moeder heeft 
dit een invoelbare en herkenbare functie in de communicatie. Bij B is het dwingend en dwang
matig zijn meer een constitutionele factor. Er is een verwantschap met de eigenschap van moe
der, maar de eigenschap zit op een ander niveau. Begeleiders moeten vanuit het 'Ik-niveau' 
gedecideerd ingrijpen en volhouden. B moet uitgenodigd worden actief te worden in zijn ziel, 
dat wil zeggen in het actief reageren op zijn omgeving. Hij is nu te diep in het fysieke geïn
carneerd en overafhankelijk van zijn lichamelijke instrument. 
Gezinsdiagnostiek 
'Detouring protection'-mechanismen zijn actief. Ouders wedijveren in de zorg om hun kind. 
Dit gaat zo ver dat ze eikaars inzet diskwalificeren en naar B de beste/geliefdste willen zijn. 
Dit doen ze om de aandacht af te leiden van de onderliggende echtpaar-relatieproblemen. 
Systeemwerking 
Iedereen voegt zich in de afspraken. Moeder wedijvert met de therapeuten om de regie. 
Circulaire hypothese 
Hoe meer moeder voor B denkt en doet, des te minder doet B zelf. De behandelrichting is 
voorlopig: moeder moet het meer rechtstreeks aangaan met haar zoon, in plaats van voor 
haar zoon. 
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Vierde vervolgsessie, maart 1994 
Aanwezig: IP, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Het tandenpoetsen gaat goed thuis. Op het instituut blijft het half-half. 
Ad 1 : Het planten water geven gaat wel aardig, maar gebeurt niet altijd even consequent (insti
tuut). 
Ad 3: Het 'doosje' wordt niet conform de afspraak gehanteerd. De groepsleiding laat B het 
doosje openmaken als hij al in de prullenbak of waszak heeft gezeten, in plaats van hem voor
af op het doosje te attenderen. 
Bijstelling en herhaling 
Het blijkt moeilijk voor eenieder, zowel thuis als op het instituut, eenduidig te zijn in de uit
voering van de opdrachten. Iedereen brengt zijn eigen varianten aan. Dit leidt ertoe geen nieu
we opdrachten af te spreken en de bestaande opdrachten aan te scherpen. Iedereen belooft 
zich precies aan de afspraken te houden. B geeft non-verbaal aan te begrijpen wat er gebeurt 
(knikken en glimlachen). 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De psychiater komt in de sessie (B is inmiddels weg) en bespreekt met de ouders medicatie
vermindering (Tegretol) in verband met slaapproblemen. Moeder reageert hier paniekerig op. 
De afspraak is: de psychiater krijgt het fiat voor medicijnvermindering. De therapeuten noe
men ouders nog eens de grote lijn: 
- B meer op zichzelf. 
- B losser van moeder. 
- Vader meer toenadering tot B. 
- Psychiater heeft regie over de medische situatie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Het is moeizaam om op één lijn komen met de ouders onderling en met ouders en instituut. 
Moeder persisteert in haar diagnose dat alles komt door B's slaaptekort. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
B's lichamelijke handicaps geven hem dermate grote belemmeringen, zodat als hij iets wil hij 
dit niet zelf uitvoert, maar het door middel van dwingend gedrag de ander laat uitvoeren. De 
therapeutische afdeling wordt gevraagd motorische oefeningen met hem te doen. 
Gezinsdiagnostiek 
B zit gevangen tussen vader (perifeer en nuchter) en moeder (bepalend en dwingend). Hij kan 
nauwelijks zichzelf zijn. 
Systeemwerking 
Het kost veel moeite om consensus in het systeem tot stand te brengen. Het 'oneens' zijn 
lijkt in dit systeem een stabiel kenmerk. 
Circulaire hypothese 
Als het goed gaat met B, betekent dit voor moeder dat zij B verliest. Het mag dus niet goed 
gaan met B. Dat verklaart moeders strijd om de regie. 
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Vijfde vervolgsessie, mei 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: De opdracht rond het tandenpoetsen is zowel thuis als op het instituut goed uitgevoerd. 
Het resultaat van de opdracht is in het instituut 'fifty-fifty'. 
Ad 3: De opdracht rond de prullenbak/waszak is op zichzelf goed uitgevoerd. Het met zijn 
doosje rommelen als B de neiging heeft aan de prullenbak te zitten, lukt soms wel en soms 
niet. 
Bijstelling en herhaling 
Het belang van doorgaan met de opdrachten wordt nog eens bevestigd. 
Vader herhaalt de afspraken terwijl de therapeut achter B staat. 
B knikt instemmend zonder te praten. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Moeder brengt in dat de dwangmatigheid bij B erger is als hij moe is. 
De interventie van de therapeuten is: dit betekent dus dat als B dwangmatig in de waszak of 
prullenbak zit, hij moe is. 
Bijstelling ad 3: als B tussen de oefening in toch in de prullenbak of waszak zit, gaat hij niet 
met het doosje rommelen, maar een halfuur naar bed. Na veel weerstand van moeder ontstaat 
hierover uiteindelijk consensus. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De felle weerstand van moeder als de therapeut consequenties geeft aan haar eigen logica. Zij 
verzet zich tegen deze congruentie, het heft de voor haar noodzakelijke onenigheid op. 
B heeft besloten te zwijgen in deze sessie en volhardt daarin. Hij heeft dit vooraf aan de 
groepsleiding bekendgemaakt. 
Antroposofïsch-orthopedagogische diagnostiek 
Als anderen ruzie maken, hoeft B niets. Hij laat de ander vervangend emotioneel zijn en neemt 
zelf de toeschouwerspositie in en beleeft daar plezier aan. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen nieuwe gezichtspunten. Het lijkt zinvol om moeder individuele gesprekken aan te bie
den. 
Systeemwerking 
Moeder is persisterend in de strijd om de regie met de therapeuten. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Tusseninterventie 
Aanwezig: moeder en één van de therapeuten 

Moeder wil dit gesprek graag. Over het toepassen van de afspraken en het belang hiervan, 
het vasthouden van de lijn en over haar zorgen en frustraties. Doel is om moeder constructief 
in de afgesproken lijn te houden. 
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Zesde vervolgsessie, juni 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
De opdrachten verlopen goed. 
Ad 3: Thuis is B een keer een half uur naar bed geweest. In het instituut gebeurt dit soms 1 
of 2 keer per dag. Hij ligt dan een half uur rustig op bed en slaapt soms zelfs. Zijn moeilijke 
gedrag is sterk verminderd. 
Bijstelling en herhaling 
Alle opdrachten blijven hetzelfde. Het is nu een gemeenschappelijke structuur. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Noch groepsleiding noch ouders kunnen een nieuw probleem formuleren. Iedereen heeft het 
gevoel dat de impasse doorbroken is. Overplaatsing naar een groep met externe pupillen wordt 
door alle betrokkenen gezien als een goede ontwikkelingsstap voor B. In september volgt een 
evaluatie, dan wel de laatste sessie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
B is zowel in mimiek als spraak actiever in de sessie aanwezig. Moeder is vriendelijker en 
rustiger. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
B's dwingend zijn wordt minder als de consequentie op zijn gedrag heel concreet is en ieder
een, zowel ouders als instituut, erachter staan en gelijk handelen. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader is iets meer betrokken, maar wel perifeer. Moeder iets meer voegend, maar nog wel 
dwingend. B iets meer op zijn gemak. Nu ten aanzien van B meer gelijk gehandeld wordt, 
lijkt de relatieproblematiek meer op echtpaarniveau te komen liggen. 
Systeemwerking 
Het systeem werkt mee. De extra aandacht voor moeder (af en toe een ondersteunend indi
vidueel gesprek) wordt door de andere betrokkenen in het systeem als geaccepteerde con
structieve bijdrage beleefd. 
Circulaire hypothese 
B's dwingendheid toont zich vooral in relaties waarin onenigheid heerst. Eenduidigheid en 
concrete neutrale maatregelen maken relaties meer eensgezind en maken B minder dwingend. 

Tusseninterventie 

- B is overgeplaatst. Het gaat goed met hem. 
- Individuele gesprekken met moeder in frequentie van één keer per maand met een van de 

therapeuten. 
- Afronden van therapie met B erbij uitstellen, om zonodig op systeemtherapie te kunnen 

terugvallen. 
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Laatste sessie, mei 1995 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

Vader 

Groepsleiding 

320 



Verbaliseren impressies 
Moeder: Begin: rondom B was alles heel zwart-wit en koel. Nu: B ervaar ik als warm. Het is 
rustiger en ik vind het een ongelooflijk grote vooruitgang. 
Vader: Begin: B maakte sterk verschil tussen thuis en instituut. Nu: ik kan B beter hanteren 
en trek meer met hem op. 
Groepsleider: Begin: ik kan daar weinig over zeggen, omdat er een andere groepsleider bij 
betrokken was, die nu weg is. Nu: B gaat zijn eigen gang, blijft nog wel moeilijk beïnvloed
baar, maar er is weinig negatief gedrag. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
We zijn gestart in een situatie waarin er veel onoverbrugbare tegenstellingen waren, die onbe
weeglijk vastzaten. 
Nu: B is meer in beweging gekomen en ook de mensen om hem heen kunnen gemakkelijker 
met hem omgaan. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
Eenieder ervaart dat de situatie niet meer vastzit en dat er weer een doorgaande behandellijn 
is. 
Gemeenschappelijke conclusie: er zijn geen vervolgcontacten nodig. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 7 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Grote afleidbaarheid 
Ongevraagd spullen van anderen gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Na de laatste sessie 

Vader decielscore 8 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Grote afleidbaarheid 
Weglopen 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Liegen 
Ongevraagd spullen van anderen gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Jaloers gedrag 
Erg hard praten 

Groepsleiding decielscore 9 
Druk/opgewonden gedrag 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Erg hard praten 

Moeder decielscore 5 
Druk/opgewonden gedrag 
Grote afleidbaarheid 
Ongevraagd spullen van anderen gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Vader decielscore 7 
Druk/opgewonden gedrag 
Grote afleidbaarheid 
Ongevraagd spullen van anderen gebruiken 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Groepsleiding decielscore 9 
Pesterige opmerkingen maken 
Stiekem gedrag 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Erg hard praten 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I I Moeder contr 

• Moeder klin 

O Moeder x start 

• Moeder x eind 

Scores vaders A categorieën 

26 1 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 
] 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 
40 ï-n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

53 
58 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

35 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

46 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

74 
57 ! 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

30 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

43 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

63 
67 
38 
52 
69 
71 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

63 
67 
38 
52 
69 
71 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

63 
67 
38 
52 
69 
71 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 
55 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

29 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

H Vader contr 
?o 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 
33 
42 
36 
40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

• Vader klin 40 
33 
42 
36 
40 

, _ ] 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang [71 Vader x start 

40 
33 
42 
36 
40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Vader x eind 
20 60 100 

324 



Scores moeders en vaders B deel 

B score moeder 

B score vader 

I I Contr groep 

I I Klin groep 

• Ouder x start 

H Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

40 
49 
60 
56 

~ J "' 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 
49 
60 
56 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

46 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

33 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

41 
43 

100 
100 
40 
56 
73 

^ ^ ^ ^ 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

41 
43 

100 
100 
40 
56 
73 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

41 
43 

100 
100 
40 
56 
73 

1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Moeder contr 

41 
43 

100 
100 
40 
56 
73 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

H Moeder klin 
45 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot • Moeder x start 53 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot • Moeder x start 
30 
70 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 Moeder x eind 

20 40 60 80 100 

Scores vaders C categorieën 

40 1 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

52 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

411 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

36 
44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

7.9 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

28 
36 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

36 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader contr 53 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader contr 
73 i 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 1 Vader klin 
40 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 45 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot H Vader x start 
80 
61 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 Vader x eind 

20 40 60 100 

325 



Scores moeders D categorieën 

76 
71 
50 
57 
45 T 
56 
80 
71 

; 
39 
61 
92 
87 
51 
70 
98 
88 
39 
50 L 
87 
87 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting CC Moeder contr 

CU Moeder klin 

Ext. hulpverwachting B Moeder x start 

• Moeder x eind 

20 40 60 80 100 

Scores vaders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting Cd Vader contr 

• Vader klin 

Ext. hulpverwachting CC Vader x start 

I Vader x eind 
20 40 60 100 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Gem groepsleiding 
start 

H Gem groepsleiding 
eind 
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Scores groepsleiding B deel 

1 4 
40 23 
2,0 1 

3,5 
4,5 
4,0 

^ 1 1 1 

I I Contr. groep moeders 

g s c o r e UU Klin, groep moeders 

• Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

H Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
I I Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
I I Groepsleiding start 

WÊ Groepsleiding eind 
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Casus 7 (6.7) 

Voorgeschiedenis van R 
Geboortejaar: 04-1975 
Jaar van opname: maart 1982 
Datum start combinatiebehandeling: november 1994 
Samenstelling gezin: vader, moeder, broer (4 jaar ouder) en R. 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
De zwangerschap en geboorte zijn zonder complicaties verlopen. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
R komt uit een middenklasgezin. Er is sprake van een hechte gezinsband. R heeft een vol
waardige plaats binnen het gezin. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
Na de geboorte viel op dat R een groot hoofd had. Later is dit tot normale proporties bijge
trokken. R is nooit ernstig ziek geweest. Lichamelijk heeft hij zich normaal ontwikkeld. Hij 
heeft periodiek veel last van buikpijn gehad en wisselend te dunne of te harde ontlasting. 
Slapen was als jong kind een drama. 
Verloop motorische ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling is binnen de normale grenzen verlopen. R zat met 9 maanden, 
stond met 10 maanden en liep met 16 maanden. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
Vanaf anderhalfjaar is duidelijk dat R moeite heeft met het maken van contact. R toont wis
selende oninvoelbare emoties vanaf zijn jonge kindertijd zoals giechelbuien, lachbuien en 
paniekaanvallen. Hij heeft ook driftbuien, met name als hij niet begrepen wordt. Dit is ook 
bij het ouder worden zo gebleven. R speelt net zo lief alleen als bij andere kinderen. 
Samenspelen doet hij niet. 
Spraak, taal, begrip, spel 
De spraakontwikkeling is ernstig achtergebleven. Met één jaar sprak hij enkele woordjes zoals 
'papa'en 'mamma'. Deze woorden zijn verdwenen en R spreekt nauwelijks. Alleen klanken 
die lijken op ja en nee gebruikt R als het uitdrukkelijk gevraagd wordt. Er is lange tijd getwij
feld of R de betekenis van woorden kon begrijpen. Ongeveer vanaf zijn tiende jaar is men 
ervan uitgegaan dat R een tamelijk goed passief taaibegrip heeft. R heeft nooit gespeeld in 
de gebruikelijke zin van het woord. Hij heeft stereotiep met voorwerpen gemanipuleerd. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
R is rond zijn tweede jaar wegens zijn ontwikkelingsachterstand onderzocht in de kinder
psychiatrie. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Toen R anderhalfjaar was vermoedden de ouders dat er iets met hem aan de hand was. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
R is onderzocht in de kinderpsychiatrie en op een observatiecentrum voor kinderen met een 
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ontwikkelingsachterstand. De kinderpsychiater stelde als diagnose: 'kinderpsychose en a-
typisch autisme'. In het observatiecentrum is in een multidisciplinair team de diagnose 'audi
tieve agnosie' gesteld. Later is aan deze laatste diagnose getwijfeld door de arts en psycho
loog binnen de instelling voor kinderen met een verstandelijke handicap. In het observatie
centrum is vastgesteld dat R een ernstige verstandelijke handicap heeft. Hij komt op een IQ 
van minder dan 33 uit. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
R is van half 1979 tot begin 1980 opgenomen geweest in een observatiecentrum voor kinde
ren met een ontwikkelingsachterstand. 
Van half 1980 tot begin 1982 is hij in een kinderdagverblijf geweest. 
Begin 1982 is hij opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
R vertoont dwangmatigheden en stereotiep gedrag zoals het aanraken van voorwerpen en het 
in rijen zetten van autootjes. Hij zit zeer veel met zijn handen voor zijn gezicht en stopt zijn 
vingers in zijn oren. Hij smeert periodiek met ontlasting. Hij heeft giechel- en driftbuien. R 
bijt zichzelf regelmatig op zijn arm. 
9 Reden voor opname 
R legde een zodanige claim op het gezin dat de andere gezinsleden overbelast raakten. Er was 
hoop dat met een interne opname de ontwikkeling van R beter gestimuleerd kon worden. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
R heeft vooral vorderingen gemaakt op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Hij heeft praktische vaardigheden zoals dweilen, stofzuigen, koffiezetten, machinaal zagen 
en dergelijke onder de knie gekregen. Sociaal is zijn ontwikkeling wisselend geweest. Er 
zijn periodes geweest waarin R evenwichtig was en zich op zijn gemak leek te voelen. Deze 
periodes wisselden af met periodes met ernstig probleemgedrag zoals agressie en smeren met 
ontlasting. Goede en minder goede periodes duurden lange tijd even lang. Met de adolescentie 
namen de moeilijke periodes in frequentie toe. Als probleemgedrag stond de agressie met 
slaan, bijten (zichzelf en anderen) en schoppen op de voorgrond. Rond R ontstond een kring 
van angstige medewerkers, die hem niet rechtstreeks durfden te benaderen. Thuis kwam het 
probleemgedrag ook voor. De ouders wisten niet hoe dit te hanteren. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 1/1995 
Stanford-Binet: I.Q. < 30, IJL. = 3; 4 jaar 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 7; 8 jaar 
R was in eerste instantie heel schuchter. Hij hield zijn handen voor zijn ogen. Ik praatte tegen 
hem hij en hij knikte voorzichtig ja of nee op mijn vragen. Ik liet hem een theezakje uitzoe
ken en in de theepot doen en zei dat hij twee kopjes mocht inschenken. Hij twijfelde, schonk 
zichzelf een kopje thee in en ik moest mijn kopje naar hem toeschuiven voordat hij dit vol 
schonk. 
De eerste spanning was duidelijk weg en R schermde zijn ogen niet meer af. Maar als het even 
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te spannend werd, hield hij zijn handen weer tegen zijn ogen. Dit was vooral zo bij de ver
bale opdrachten. R heeft drie keer een woord gefluisterd waar ik naar vroeg, maar als ik er 
daarna op aandrong was dat te veel van het goede. Pas als ik op iets anders overging, haalde 
hij zijn handen weer weg. Hoe langer we bezig waren, des te meer R ontspande. Hij moest 
lachen en ging mij zelfs zitten uitdagen door spullen van de tafel te gaan pakken en in de doos 
te doen. Ik had de indruk dat hij alles begreep wat ik zei, desondanks wist ik bij sommige 
opdrachten die hij niet goed deed niet of hij het nou echt niet kon, niet goed begreep wat er 
van hem verwacht werd, of dat hij er gewoon geen zin in had. Soms als ik hem een opdracht 
gaf deed hij een tijd niets. Als ik hem na een tijdje aanmoedigde door 'toe maar' te zeggen, 
begon hij pas met de opdracht. 
Het verbale karakter van de test heeft ertoe geleid dat veel opdrachten niet gemaakt konden 
worden en dat we op een laag leeftijdsniveau hebben moeten werken. 
Wanneer R bij de Peabody een woord niet wist, wees hij alle vier de plaatjes na elkaar aan, 
soms wees hij ook zomaar wat aan zonder te kijken. Als ik daar wat van zei begon hij te lachen, 
soms daagde hij hiermee uit, en op andere momenten deed hij juist heel erg zijn best als ik 
zei dat ik wilde dat hij maar één plaatje en dan ook het juiste plaatje zou aanwijzen. 

Bij het einde van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 3/1996 
Stanford-Binet: I.Q. < 30,1.L. = 3; 10 jaar 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 6; 4 jaar 
Evenals vorig jaar komt R schuchter over. Tijdens het onderzoek verbergt R af en toe zijn 
gezicht achter zijn handen. Hij was erg vrolijk en bevestigt dit op vraag van de onderzoeker 
met een hoofdknik. Evenals vorig jaar heeft het verbale karakter van de test ertoe geleid dat 
een groot aantal opdrachten niet uitgevoerd kan worden. Daarnaast functioneert hij met per-
formale opdrachten ook op een laag niveau. Een poppetje aftekenen of een eenvoudig dool
hof maken lukt hem niet. Hij krast maar wat op het papier. Een vierkant natekenen kan hij 
wel. Bij de Peabody zit hij veel te lachen. Hij wijst soms zomaar wat aan zonder te kijken. 
Tegen het eind van de test geeft R een aantal foute antwoorden. Het is de vraag of de goede 
antwoorden die hij vorig jaar gaf zijn gegeven omdat hij het ook echt wist of dat hij toeval
lig de goede antwoorden aanwees. 

Eerste sessie, november 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: R is thuis soms heel ongelukkig. Het gaat niet goed met hem. We weten niet meer 
hoe we hem hierbij moeten helpen. Wij vragen ons af of hij nog wel in het instituut op zijn 
plaats is. Wij kunnen zo niet verder. 
Instituut: R is in toenemende mate onberekenbaar geworden. Hij is impulsief en plotseling 
agressief. Dit is vooral toegenomen na de afzegging door het vervolginstituut waar hij heen 
zou gaan. Wij hebben geen passend programma meer voor hem. De meeste medewerkers wor
den bang van zijn agressie. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: Er is de afgelopen twee jaar een zekere stilstand ontstaan in de ont-
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wikkeling van R. Het perspectief voor R is verdwenen, namelijk een overgang naar een insti
tuut voor volwassenen. Nu vertoont R extreem moeilijk, agressief gedrag. Zowel ouders als 
medewerkers van het instituut hebben het gevoel vast te lopen. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: R gelooft niet meer in wat de mensen om hem heen zeggen. 
Toezeggingen van overplaatsingen zijn onbetrouwbaar geworden. Daar heeft R gelijk in. R 
moet ervan op aankunnen dat er gebeurt wat er toegezegd wordt. De agressie en het onmach
tig maken van mensen is een verkeerde uiting van teleurstelling en boosheid. Bovendien moet 
R meer op zijn zelfstandigheid worden aangesproken. Hij komt heel goed voor zichzelf op, 
ofschoon hij dit op een verkeerde manier uit. 
Contract: Het verzoek aan ouders en medewerkers is om in de volgende sessie met R erbij 
met een aantal concrete omgangsproblemen te komen. Tevens is het nodig om personen ver
antwoordelijk te stellen voor bepaalde activiteiten, zoals de maatschappelijk werker voor de 
overplaatsing, de groepsleiding voor het dagelijks leven met R, de werkleider voor het werk
programma, enzovoort. Dit is nodig om voor R een duidelijk kader te scheppen. Er wordt 
besloten om met de combinatiebehandeling te beginnen. Iedereen is akkoord. 

Tweede sessie, december 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding, werkleider en therapeuten 

Concreet startprobleem 
R is onberekenbaar en grillig in zijn gedrag. Hij heeft heftige uitbarstingen in de vorm van 
slaan, bijten, stukmaken en smeren met ontlasting. Hij communiceert met heel kleine geba
ren en spreekt niet. Praktisch gezien kan hij veel, maar doet weinig. 
Herdefinitie probleem 
R verstaat de kunst om anderen harder te laten lopen of denken dan hijzelf. De groepsleiding 
bevestigt dat het omgaan met R een oefening in geduld is en dat ze voortdurend voor hem 
denken en doen. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
R moet leren zich meer als jongvolwassene te gedragen, nu alle andere volwassenen zich gaan 
inzetten om zich weer aan afspraken met hem te houden. 
Opdracht 1 : Er wordt een lijst bijgehouden met de items slaan, schoppen, bijten, vernielen 
en smeren met ontlasting. Een agenda moet aangeschaft waarin de extra activiteiten vermeld 
worden die voor R gepland worden, zoals concerten en andere bezoeken. Daarbij wordt het 
stampen ingevoerd als uitingsmogelijkheid voor boosheid. Dit moet iedere avond geoefend 
worden. Bij het dagelijks invullen van de lijst wordt hardop de tekst met hem herhaald: "R 
als je groot bent moet je je ook als groter mens gedragen, en dat betekent niet bijten, slaan, 
schoppen, vernielen of met poep smeren, maar stampen met je voeten". 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Laat ze maar denken, laat ze maar doen, ik doe in ieder geval niets. Ik heb een klein beetje 
steun nodig en dan gaat het wel. Het is toch heel leuk dat er hier zoveel mensen voor mij zit
ten. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Verstoppertje spelen en pas voor de dag komen als je echt af bent. Je geeft je pas over als 
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je echt gezien bent. Je probeert stiekem de buutplaats te bereiken. Dus: openlijk voor de 
dag komen en directer worden. 

2 Beeld van een foto uit de krant van een Joegoslavische kampbewoner. Iedereen heeft er 
medelijden mee. Dus: uit de rol van medelijdende toeschouwer stappen en hulp bieden, 
nuchterder en meer feitelijk worden. 

3 Jawlensky aan het einde van zijn werkleven. Hij schildert donkere koppen in een wat 
duistere sfeer, daarachter een geniale inslag. Dus: kleurrijk en losser leren schilderen, min
der zwaar. 

Circulaire hypothese 
Hoe minder R actief denkt en doet en hoe meer de ander voor hem denkt en doet, des te min
der R zelf weer actief wordt. Als je nuchter ten opzichte van R. bent, dan reageert iedereen 
in zijn omgeving: "Je moet meer medelijden hebben". En als je meer medelijden met hem 
hebt, dan wordt R steeds zieliger. Dit heeft tot gevolg dat nuchtere mensen beschouwd wor
den als beulen en dus hun nuchterheid achterwege gaan laten. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
R moet zelf meer verantwoordelijk worden voor zijn daden. De omgeving moet minder over
name-gedrag gaan vertonen. R moet leren zich duidelijker kenbaar te maken. De omgeving 
moet meer eisen aan R gaan stellen, want de neiging is om met weinig tevreden te zijn.X 

Eerste vervolgsessie, februari 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : De lijst is bijgehouden en de tekst is herhaald. Het stampen als hij boos is, lukt niet echt. 
Er is nog 15 maal probleemgedrag geregistreerd sinds de vorige sessie. De agenda wordt bij
gehouden en er zijn extra uitjes geweest. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1: Het stampen stilstaand op een plaats lukte niet en wordt veranderd in 's avonds heen 
en weer lopend stampen. Dit wordt in de sessie geoefend en R doet het uiteindelijk met over
gave. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Uit de registratie blijkt dat slaan en schoppen het meest als probleemgedrag naar voren komt. 
Opdracht 2: Eén van de therapeuten komt 2 maal per week het schoppen en slaan als voor
geschreven symptoomoefening doen. Het wordt slaan op een kussen en schoppen tegen een 
bal en een zandhoop. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
R zit in het begin met zijn handen voor zijn ogen en hoofd naar beneden, aan het einde van 
de sessie kijkt hij vrij rond en lijkt het gesprek met interesse te volgen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R is een superautonome en gevoelige autist. Hij leeft afgesloten in zijn eigen wereld. Met zijn 
negatieve gedrag heeft hij veel macht over de ander gekregen. Hij is gaan aanvoelen dat de 
ander bang voor hem is en speculeert daarop. 
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Gezinsdiagnostiek 
Vader en moeder zijn niet zo duidelijk 'aanwezig' in de sessie. Er hangt een onbestemde sfeer 
tussen hen, die niet gemakkelijk te duiden is. De ouders nemen gewoon en constructief deel 
aan het gesprek. 
Systeemwerking 
Het gehele systeem reageert zonder problemen ten aanzien van opdrachten en afspraken. De 
groepsleiding zoekt nog naar meer steun van de therapeuten. Ze zijn onzeker over het kun
nen volbrengen van de opdrachten. Er klinkt uit hun houding nog weinig geloof in de posi
tieve werking van deze combinatiebehandeling. 
Circulaire hypothese 
R slaat of schopt onverwachts en dat is bedreigend voor de mensen in zijn omgeving. De men
sen worden dan angstig. Onzekere en angstige mensen zijn onveilig voor R. Hetgeen weer 
leidt tot meer slaan door R. De dreiging die van R uitgaat en de angst die hij bij de ander 
oproept, zijn elementen die elkaar versterken. 

Tweede vervolgsessie, maart 1995 
Aanwezig: ouders, IP, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: de lijst is bijgehouden en er is thuis niets gebeurd op basis waarvan hij terug 
had gemoeten. Het is dus goed gegaan. Vader heeft niet elke dag met hem gestampt. Hij 
vindt dit onnatuurlijk. Instituut: de lijst is wel bijgehouden, maar heel rommelig. De weken 
staan door elkaar. Het stampen is gedaan. 
Ad 2: De symptoombehandeling, te weten schoppen en slaan op kussen en bal en zand, is 
slechts 3 maal gebeurd. 
Bijstelling en herhaling 
De oefeningen zijn op alle fronten niet consequent en zorgvuldig uitgevoerd. Dit lijkt een 
patroon in het omgevingsveld van R. Iedereen lijkt snel tevreden. Omdat R de afgelopen 
maand minder agressief is geweest, verslapt de hele boel. Op deze manier zijn mensen voor 
R niet betrouwbaar. Hij doet zijn best en de anderen houden zich niet aan de afspraak. Iedereen 
wordt met klem gezegd dat het echt belangrijk is precies en betrouwbaar te worden in de 
opdrachten en afspraken. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Ter sprake komt dat het voor R nog steeds niet duidelijk is hoe er aan een vervolgplek naar 
een instituut voor volwassenen gewerkt wordt. De maatschappelijk werker heeft nog niet 
aan R uitgelegd hoe en wat hij gaat doen. Afspraak: De groepsleiding zal de maatschappelijk 
werker opnieuw vragen hierin actie te ondernemen. Voorts wordt nog stilgestaan bij de weer
stand van vader tegen het stampen. Uiteindelijk voegt hij zich in de afspraak. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
R zit rechtop en is er wakker bij in de sessie. Hij praat niet, maar volgt nauwlettend alles wat 
er gebeurt en communiceert non-verbaal. Verder valt de waterigheid op van het omgaan met 
de afspraken. 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R weet de ander in slaap te sussen en lijkt snel tevreden. Hij is ambivalent. Enerzijds wil hij 
serieus genomen worden, anderzijds zorgt hij ervoor dat er geen direct contact kan ontstaan. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder lijkt het meest nuchter te staan ten opzichte van R. Vader heeft moeite in te stappen 
in een therapiekader met afspraken. Dit voelt voor hem wat kunstmatig. 
Systeemwerking 
Alle deelnemende leden in het systeem waren overrompeld door de confrontatie met de reali
teit dat iedereen zo slordig met de opdrachten was omgegaan. Hierop aangesproken worden 
is in het systeem geen cultuur. Subsystemen rondom R. blijven te vrijblijvend ten opzichte 
van elkaar, waardoor er veel blijft hangen. 
Circulaire hypothese 
R is moeilijk te begrijpen omdat hij niet rechtstreeks communiceert. Het gevolg is datje als 
opvoeder gaat invullen watje denkt dat hij bedoelt. Gevolg: R ervaart dit als ongewenste en 
verkeerd begrepen bemoeienis en gaat van zich af meppen. Het gevolg is dat de opvoeders 
nog meer gaan gissen waarom hij dat doet, en nog meer invullen. Het gevolg is nog meer 
irritatie bij R. Het contact dreigt dus te verlopen via ongewenst gedrag. 

Derde vervolgsessie, mei 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: de lijst is ingevuld. Het stampen is ook thuis geoefend. Het is thuis goed gegaan. 
Er was een twijfelgeval. Naar aanleiding van een incident heeft hij op zijn eigen hand gebe
ten, en de ouders twijfelden of zij daarvoor een kruis moesten zetten op de lijst. Instituut: R 
heeft 4 maal een agressieve bui gehad in het contact met een medebewoner. 
Ad 2: Deze opdracht is goed uitgevoerd en er is conform de afspraak geoefend. 
Bijstelling en herhaling 
De opdrachten zijn nu goed uitgevoerd en blijven onveranderd gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Zichtbaar wordt dat R sterk reageert op een bepaalde medebewoner. Dit moet serieus geno
men worden. Er vindt een gesprek plaats tussen R en deze medebewoner om de irritaties uit 
te spreken, onder begeleiding van de groepsleiding. 
Voorts wordt gesproken over de traagheid van R en het feit dat hij steeds zo lang aarzelt bij 
overgangen in situaties. Het duurt erg lang om uit de auto te komen of aan tafel te gaan, 
enzovoort. Hij heeft dus naast een communicatieprobleem ook nog een drempelprobleem. Dit 
komt nog terug. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Iedereen is actiefin de sessie aanwezig. R verbergt zich achter zijn hand. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R sluit zich zo in zichzelf op en vertoont uiterlijk een lachje als je hem aanspreekt. Dat maakt 
het moeilijk om hem serieus te nemen. 
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Gezinsdiagnostiek 
De ouders communiceren ook weinig expliciet met elkaar. Ze zwijgen veel naar elkaar en 
spreken met halve woorden en zinnen. Het lijkt alsof elk in zichzelf probeert de dingen een 
plek te geven. 
Systeemwerking 
Het gehele systeem heeft het probleem van indirectheid. De gropte vraag is: hoe kun je direc
ter met elkaar communiceren? Er is ook een neiging om snel tevreden te zijn en het dan maar 
wat te laten wegkabbelen. 
Circulaire hypothese 
De vorige circulaire hypothese wordt sterk bevestigd. R is zo ingetogen, datje hem maar moei
lijk serieus neemt. Toch wil hij dat graag, dus grijpt hij naar gedrag waar je niet omheen 
kunt. Nadat je hem serieus hebt genomen, sust iedereen weer in slaap, totdat het R weer te 
gortig wordt en hij via agressie aan de bel trekt. 

Vierde vervolgsessie, juni 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: de weekenden thuis zijn ontspannen en gezellig verlopen. Er vond een incident 
plaats. R gooide zijn cola om, maar dit was een twijfelgeval of het bewust was. Instituut: op 
10 van de 35 dagen hebben er agressieve incidenten plaatsgevonden. Hij heeft ook 2 maal zijn 
kamer blank gezet. Meestal ontstaan de ontsporingen na irritaties ten aanzien van een mede
bewoner, dan wel in het contact met de groepsleiding. 
Bijstelling en herhaling 
Het lijkt erop dat de agressie ontstaat na strubbelingen in het sociale contact met medebe
woners en/of groepsleiding. Bijstelling opdracht 1: Afgesproken wordt om op de lijst ook de 
aanleiding in te vullen. Als deze in het sociale gelegen is, deze direct in de realiteit met R en 
de ander oppakken en uitwerken. 
Ad 2: Bij deze oefening wordt het schoppen vervangen door evenwichtsoefeningen; dit sluit 
beter aan op de sociale problematiek, namelijk afstemmen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het hoofdprobleem wordt nu steeds zichtbaarder, namelijk het omgaan met irritaties in de 
contacten en duidelijker worden in de communicatie. 
Er is inmiddels een gesprekje geweest tussen de maatschappelijk werker en R. Dit zou regel
matig gebeuren om R betrokken te houden bij zijn eigen toekomst. Later vraagt dit dus 
opnieuw aandacht. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Vader maakte een nerveuze indruk. R was zeer ontspannen en lachte zelfs uitbundig. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R staat zeer slap op zijn benen. Hij moet leren steviger op zijn eigen benen te staan. In het 
mentale ook. De ik-funktie van zelfvertrouwen is zeer zwak. Deze moet verstevigd worden. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder heeft een gezonde kijk op R, maar brengt haar standpunt aarzelend naar voren. Vader 
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komt erg onzeker over. Daardoor krijgen de ouders in hun optreden iets onduidelijks. 
Systeemwerking 
Constructieve medewerking. De weerstand lijkt nu weg, en er ontstaat vertrouwen in de aan
pak. 
Circulaire hypothese 
Gelijk aan vorige sessie. 

Vijfde vervolgsessie, juli 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : De opdrachten zijn goed verlopen. R is na een incident thuis eerder teruggebracht. Verder 
was het gezellig thuis. Stampen is geoefend. Instituut: Er heeft 6 maal iets plaatsgevonden in 
de afgelopen periode. Minder frequent dus. 
Ad 2: De evenwichtsoefening is voor R zeer moeilijk, vraagt veel oefening. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken worden nog eens nauwkeurig herhaald. Bijstelling ad 1: Als R thuis agressief 
is of iets stukmaakt, dient hij ogenblikkelijk teruggebracht te worden naar het instituut. Dit 
bekort op dat moment zijn thuisweekend. Dat is naar R een duidelijk signaal dat hij het zelf 
in de hand kan hebben hoelang het gezellig is thuis. 
Verder worden er voor de vakantieperiode geen nieuwe dingen toegevoegd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
R is in zijn grondstemming nu veel vrolijker en begint te pesten in het sociale contact. De 
groepsleiding noemt hem nu soms "een vrolijke ellendeling". Deze humor kan R goed oppak
ken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is een afname van ontsporingen en agressie. Er dreigt een lichte verschuiving van slaan en 
schoppen naar kleren stukmaken. Dat is een aandachtspunt. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R neemt weinig initiatief, dus is iedereen blij met de kleine initiatieven die hij neemt. Maar 
hij dreigt daarin wel regressie te vertonen. Hij gaat bijvoorbeeld met water en tandpasta spe
len zoals een klein kind dat doet. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder bepaalt de mate van consequentheid. Als moeder niet actief is, dreigt het thuis te 
verslappen. 
Systeemwerking 
Er is, nu het beter gaat, de neiging in het systeem om alles weer te laten verslappen en om in 
te slapen. Dit is een hardnekkig systeemkenmerk rondom en met R. 
Circulaire hypothese 
Het beeld van de vrolijke ellendeling zorgt er op een sluipende manier voor dat er grenzen 
verschoven worden. Men neigt daardoor meer te accepteren dan goed is. 

336 



Zesde vervolgsessie, september 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: het is in de vakantie niet goed gegaan. R is 2 maal eerder teruggebracht vanwe
ge agressie. Instituut: ook hier is er een toename van ontsporingen. Het lijkt erop dat R het er 
allemaal weer bij laat zitten en alles aan zijn laars lapt. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken zijn niet heel nauwkeurig met hem volgehouden. Zo is de tekst niet meer elke 
avond hardop met hem doorgenomen. 
Interventie: Wees toch precies en betrouwbaar in het uitvoeren van de afspraken en opdrach
ten. Als je van R eist dat hij zich aan dingen houdt, zul je dat ook zelf moeten voorleven. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Duidelijk in het gesprek wordt dat er voor R nog steeds geen toekomstperspectief is van plaat
sing in een vervolginstituut voor volwassenen. Hij is op bezoek geweest, zo blijkt nu, en had 
een toezegging. Hij had te kennen gegeven daarheen te willen. De toezegging die er was, is 
ingetrokken. 
Dit is waarschijnlijk de oorzaak van deze terugval. Het lijkt dat hij aangeeft: ik ga mezelf weer 
onmogelijk maken, anders kom ik hier nooit weg. Als de therapeut dit benoemt, lacht/huilt 
R. Hier moet nu alle actie op. Er moet zicht komen op een overplaatsing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is een bedrukte stemming bij eenieder, terwijl R zenuwachtig lacht en van binnen huilt als 
je dat benoemt. Iedereen is er nu pas van overtuigd dat ze allemaal druk moeten uitoefenen 
om voor R een overplaatsingsrealiteit en dus een toekomstperspectief te creëren. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Nog eens zichtbaar wordt dat R gevoelens en wilsintenties alleen maar via gedrag kan com
municeren. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders hebben moeite om werkelijk boos te worden, bijvoorbeeld op de afwijzing van het 
andere instituut, die eerst had toegezegd. Het lijkt erop dat zij pas werkelijk actief worden 
als de situatie onhoudbaar wordt. Moeder gaat een brief schrijven aan het andere instituut. 
Systeemwerking 
Ten opzichte van de interventies van de therapeuten reageert het systeem feitelijk loyaal en 
coöperatief. Onderhuids lijkt er weerstand te zitten. 
Circulaire hypothese 
Geen toekomstperspektief - geeft toename negatief gedrag bij R en inactiviteit bij de omge
ving - dus meer toename van agressie bij R en dan uiteindelijk weer actie in de omgeving, 
enzovoort. 
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Zevende vervolgsessie, oktober 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis is alles goed verlopen. Er zijn geen incidenten geweest. Instituut: Er hebben zich 
4 maal agressieve incidenten voorgedaan. De overige dagen zijn goed verlopen. 
Bijstelling en herhaling 
Bijstelling opdracht 1 : Op de lijst wordt nu per dag ingevuld of het mis is gegaan. Daarnaast 
worden bijzonderheden opgeschreven met behulp van steekwoorden.Toegevoegd wordt nu 
dat er ook ingevuld wordt op de lijst dat bij een goede dag - zonder ontsporingen - er een 
mooie lus ingevuld wordt. En dat de beloning dan is dat R de volgende morgen met het per
soneel mee koffie mag drinken, en dan later naar school gaat. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De ouders zijn in de vorige sessie geschrokken van de negativiteit en het zo sterk aangespro
ken zijn over een te inactieve houding ten aanzien van het realiseren van een vervolgplaat-
sing. Ze zijn daar heel actief mee bezig geweest. Ook de maatschappelijk werker is nog actie
ver ingezet door het instituut. Iedereen heeft nu hoop dat er wat uit zal komen voor R. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De sterke emotionaliteit van de ouders. Verder valt op dat het voor R van wezenlijk belang is 
te horen en te merken dat er gezocht wordt naar een vervolgplek, dan haakt hij ook actief 
aan. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R geeft zijn wilsintentie een nauwelijks te herkennen uitingsvorm. Zijn lichaam vraagt om 
volwassen fysieke arbeid. Dit kan alleen optimaal in een volwasseneninstituut. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader en moeder zijn zeer sensitief en gevoelig. Ze kunnen echter niet zo duidelijk over hun 
gevoelens communiceren. Vader was na de vorige sessie zo aangedaan, dat hij tijdelijk niet 
kon werken. Dat is in het directe contact niet zo waarneembaar. 
Systeemwerking 
Het systeem is gewillig, maar ook onduidelijk in zijn communicatie. Als iets niet lukt, dan 
wordt iedereen boos op iedereen en ook verdrietig. Steeds weer dreigt het een ondoorzichti
ge en inactieve realiteit te worden rondom R. 
Circulaire hypothese 
R doet iets waardoor de mensen niet aanspreekbaar zijn en als je ze wel aanspreekt op din
gen, dan ervaart men dat snel als negatief. Daardoor kun je moeilijk afspraken maken. En als 
je geen afspraken kunt maken, blijven de dingen hangen en gaat R moeilijk doen. 

Achtste vervolgsessie, november 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad LR heeft prima weekenden thuis gehad. Hij wilde tv-kijken en gaf aan wat hij wel en niet 
wilde. Hij heeft naar muziek geluisterd en lang onder de douche gestaan. Op het instituut 
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zijn geen agressie-incidenten geweest. Er zijn wel dingen kapot gemaakt. De groepsleiding 
komt er vaak niet achter wat hem dwarszit. 
Ad 2: De oefeningen gaan prima. R doet actief mee. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken blijven gehandhaafd. Toegevoegd wordt dat het tot de volgende sessie goed is 
om op de lijst bij te houden wanneer hij koffie verdiend heeft. 
R heeft gelogeerd in een vervolginstelling. Onduidelijk is nog of hij daar kan komen of niet. 
Afgesproken wordt dat zijn moeder als de meest betrouwbare persoon voor R naar het ver-
volginstituut belt en R de uitslag zal laten weten. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De groepsleiding vermeldt dat het moeilijk is om erachter te komen wat hem dwarszit. 
Opdracht 3: Ouders en groepsleiding gaan dit af en toe met hem uitzoeken vanuit een vol
wassen appèl. Belangrijk in de omgang met R is te benoemen of je hem laat sudderen of dat 
je het met hem aangaat. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is een goede en rustige stemming. Het gesprek verloopt gezapig totdat de therapeuten 
inbrengen: zo gaat het altijd als het goed gaat. Daar neemt iedereen blijkbaar genoegen mee. 
R is ontspannen en gezellig aanwezig. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R is niet gewend om zijn handicap te zien en te hanteren als iets waarmee hij moet leren 
omgaan. Door de relatieve vooruitgang wordt dit duidelijk. R is eraan toe om zijn beperkin
gen te leren accepteren en ermee te leren omgaan. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders van R zijn heel tolerant. Anderhalf uur onder de douche staan vinden ze geen pro
bleem en steeds dezelfde muziek luisteren accepteren ze zonder morren. Ze kiezen ervoor om 
hem zijn gang te laten gaan. 
Systeemwerking 
De weerstand in het systeem is sterk en heeft het karakter van vermoeid zijn. Er is al zo veel 
geprobeerd zonder groot succes. Het systeem heeft de neiging om te blijven sudderen en te 
verslappen. Er is een andere attitude nodig. De kern daarvan is: geen pedagogie meer willen 
bedrijven, maar een volwassen omgang gaan realiseren. 
Circulaire hypothese 
Omdat het zo moeilijk is om te weten wat er in R omgaat, ontstaat er makkelijk verwarring 
in de omgeving. Daardoor wordt er onduidelijk of half op hem gereageerd. De verwarring 
bij R neemt toe en daarmee zijn handicap (het zich slecht kunnen uiten). Als het met R zon
der al te veel problemen gaat, is iedereen al tevreden. Voor R is dat onduidelijk en is een uit
spatting de enige manier om duidelijkheid te krijgen. 

Negende vervolgsessie, december 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: De opdracht is goed uitgevoerd. Thuis is het prima gegaan. R heeft met de slijpmachi-
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ne gewerkt. Hij slijpt stukken hout weg en doet dat met aandacht en plezier. In het instituut 
is het de meeste dagen goed gegaan. Enkele dagen achter elkaar waren heel moeilijk. R heeft 
toen veel stukgemaakt, en was niet te beïnvloeden. Het team was de wanhoop nabij. Daarna 
is het weer veel beter gegaan, zonder grensoverschrijdende incidenten. Het stampen gaat rede
lijk goed, ook als hij gespannen is. 
Ad 2: De evenwichtoefeningen gaan prima. R doet dit met plezier. Het vervolginstituut heeft 
R toegezegd dat hij mag komen. Dit zal in het begin van 1996 het geval zijn. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: De evenwichtsoefening gaat stoppen. Alle andere opdrachten gaan door. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
R vertoont nog steeds veel agressieve gedragingen. Hij pakt mensen hard vast en slaat soms, 
hij bijt zichzelf en maakt dingen stuk. Dit doet hij nu in een lage frequentie maar het komt 
nog steeds voor. Opdracht 2 stopt, daarvoor in de plaats gaat R met een therapeut oefenen 
om agressief te worden en daar goed mee om te leren gaan. Daarnaast gaat er gezocht wor
den naar middelen en activiteiten die hij kan doen die dicht tegen zijn probleemgedrag aan 
liggen, zoals papier scheuren of oude doeken scheuren. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is een uiterst ontspannen sfeer tijdens de sessie. R gaapt uitvoerig en de ouders maken grap
jes. De therapeuten ervaren de situatie nog steeds als zorgelijk en ernstig. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
R kan heel gericht en gemotiveerd zijn, en aan de andere kant kan hij onverwachts heftige 
woedeuitbarstingen hebben, die moeilijk te plaatsen en te begrijpen zijn. R heeft weinig greep 
op zijn wilssysteem. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders zijn trouw aan R, maar zijn ze ook een betrouwbare bondgenoot? Komen ze op een 
herkenbare en eenduidige manier voor hem op? 
Systeemwerking 
De zorg rondom R is gedeeld. Het effect is dat de therapeuten, die bezorgd zijn, die functie 
in het systeem gaan vervullen. Het systeem van ouders en groepsleiding krijgt meer de nei
ging geen zorgen meer te hebben. De vraag is, hoe deze dynamiek creatief benut kan wor
den. 
Circulaire hypothese 
R heeft duidelijkheid en betrouwbaarheid nodig, maar als de volwassenen te betrouwbaar 
worden, worden ze makkelijk gezapig en saai. R zal hierop reageren met grillig en onbe
trouwbaar gedrag. R zorgt ervoor dat de volwassenen weer alert worden. De kunst is om alert
heid bij de volwassenen te bewerkstelligen die niet gekoppeld is aan R's probleemgedrag. 

Tiende vervolgsessie, januari 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis is alles prima verlopen. R is thuis wel dwangmatiger dan de vorige keer thuis. 
Hij wil steeds iets verplaatsen en deuren open- en dichtdoen. Instituut: Het slaan en schop-
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pen is niet meer voorgekomen. Wat wel toeneemt, is het kleren scheuren. Het lijkt erop alsof 
hij met het kleren scheuren iets duidelijk wil maken. 
Bijstelling en herhaling 
Alle opdrachten blijven gelijk. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Inmiddels is duidelijk geworden dat er zekerheid is van plaatsing in een instituut voor vol
wassenen. Ook R weet dit nu heel duidelijk. Het lijkt erop dat het kleren scheuren te maken 
zou kunnen hebben met het naderend afscheid. Afscheid nemen is minder zwaar als het toch 
nog wat negatief is. 
Opdracht 3: Negatief gedrag van R, alsook de neiging tot kleren scheuren op het moment 
dat het plaatsvindt, voor R hardop benoemen en vertellen dat we begrijpen dat afscheid nemen 
moeilijk is. Voorts worden opdracht 1 en 2 gestopt omdat deze moeilijk overdraagbaar zijn 
naar een ander instituut. R bevestigt knikkend de afspraken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
R doet een halfuur over zijn kopje koffie (anders een minuut). De grote herkenning van ieder
een dat de problemen van nu vooral in het teken van het afscheid nemen staan. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Systeemwerking 
Ten aanzien van de interventie: "Afscheid nemen is voor R moeilijk, ofschoon er iets gaat 
gebeuren wat hij wil, dus moet je het er vaak en actief over hebben", reageert het hele sys
teem met herkenning en enthousiasme. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Elfde vervolgsessie, februari 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Het is thuis en op het instituut met betrekking tot zijn probleemgedrag goed gegaan. Er zijn 
geen grote ontsporingen geweest. 
Ad 3: Het frequent en actief aan de orde stellen van het afscheidnemen is niet zo actief opge

pakt. 
Bijstelling en herhaling 
Het is opvallend dat het beter gaat met R en dat dit direct weer tot gevolg heeft dat zijn omge
ving het stoppen van opdracht 1 en het oppakken van opdracht 3 wat laat versloffen. Dus: 
stoppen met de lijst en de daarbijhorende extra afspraken, en snel starten met actief afscheid 
nemen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het afscheid nemen kan geactiveerd worden door presentjes met hem te maken voor mensen 
die hij wil bedanken, verhalen over afscheid nemen vertellen, enzovoort. Alles moet nu dus 
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in het teken geplaatst worden van: losmaking, zelfstandig worden en actief afscheid nemen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Ondanks de herkenning en het enthousiasme in de vorige sessie dat het thema afscheid nemen 
nu centraal zal staan, laat eenieder het toch wat lauwtjes liggen en moet men hierop opnieuw 
aangesproken worden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders profileren zich nu duidelijker in hun wensen hoe zij de losmaking en het vertrek 
naar het andere instituut geregeld willen zien. 
Systeemwerking 
Men is lichtelijk geschokt, geamuseerd en beschaamd vanwege het feit dat men de afspraken 
niet is nagekomen. Men herkent de interventie: "Het is slecht dat de afspraken niet zijn nage
komen, maar we weten dat dit rondom R gebeurt. Dus rustig verder gaan en de afspraken aan
scherpen, want dat is echt goed". 
Circulaire hypothese 
Herhaling van vorige. 
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Laatste sessie, maart 1996 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

Vader 

Groepsleiding 
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Verbaliseren impressies 
Vader: In het begin stond rond R een kring van onzekere mensen en hij knalde daar doorheen. 
Er zaten gaten in de kring. Nu is R meer volwassen en minder explosief. Hij komt de men
sen meer tegen, maar het is een broos evenwicht. 
Moeder: Bij het begin van de combinatiebehandeling zag ik R als een slakkenhuis. Gehoor 
en spraak zijn altijd moeilijk geweest. Daar kwamen veel woedeuitbarstingen bij, voor een 
in wezen rustige jongen. Nu ervaar ik meer zijn warme kern. De woedeuitbarstingen zijn 
gematigder. Hij is soms nog wel geheimzinnig en moeilijk, maar het is beheersbaar. 
Groepsleiding: In het begin was alles onzeker rondom R en donker. Er waren veel negatieve 
uitspattingen. Nu is R vrolijker en is de kring meer gesloten. R doet meer mee. Er zijn nu 
ook veel positieve uitspattingen in de communicatie. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin was het een situatie van totale onmacht, waarin R alleen maar via agressie zijn 
onmacht kon uiten. R heeft een vrij goede en samenhangende denk- en belevingswereld, maar 
kan dit niet omzetten in adequaat gedrag. Als het lukt serieus te nemen wat er op een dieper 
niveau in hem plaatsvindt, dan kan er iets positiefs ontstaan. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
R zal waarschijnlijk wel meer evenwicht in zijn leven vinden als hij mensen ontmoet die bereid 
zijn hem als normaal mens te ontmoeten. Hij doet het alleen voor de werkelijke ontmoeting. 
Hij heeft vooral mensen nodig die de ontmoeting actief met hem aangaan. R gaat nu naar 
een instituut voor volwassenen, en daarmee stopt de combinatiebehandeling. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 3 
Vernielen van voorwerpen 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 

Door moeder speciaal benoemd gedrag 
Zichzelf bijten 
Kapot scheuren van kleding 

Vader decielscore 4 
Slaan 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Extreme traagheid 

Door vader speciaal benoemd gedrag 
Zichzelf verwonden 
Kleren kapot maken 

Groepsleiding decielscore 4 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 3 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Zich afzonderen/terugtrekken 

Door moeder speciaal benoemd gedrag 
Smeren met ontlasting 

Vader decielscore 4 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Extreme traagheid 

Door vader speciaal benoemd gedrag 
Smeren met ontlasting 
Kleren kapot maken 

Groepsleiding decielscore 6 
Geen 
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TVZ profiel 
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Gemakkelijk/moeilijk: 
Decielscore start 3 
Decielscore eind 1 

aanp. toen. door. 

• start behandeling 

- •— einde behandeling 

Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 

Score overlapt voor overige elementen 

• start behandeling 

- •— einde behandeling 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I I Moeder contr 

I I Moeder klin 

I I Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I I Vader contr 

• Vader klin 

I I Vader x start 

I Vader x eind 

347 



Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
B score moeder 

B score vader 

4,0 1 B score moeder 

B score vader 

LL Contr groep 

LL Klin groep 
7,0 
5,0 • i 

B score moeder 

B score vader 

LL Contr groep 

LL Klin groep 
2.1 

B score moeder 

B score vader 

LL Contr groep 

LL Klin groep 

3,5 n 

B score moeder 

B score vader LU Ouder x start 
7,0 ! 

B score moeder 

B score vader LU Ouder x start 

5,0 

B score moeder 

B score vader 

1 Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

(ZJ Moeder contr 

LH Moeder klin 

• Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

LZ Vader contr 

LH Vader klin 

LH Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores moeders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

I I Moeder contr 

I I Moeder kl in 

3 Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores vaders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting • Vader contr 

• Vader klin 

Ext. hulpverwachting E 3 Vader x start 

I Vader x eind 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CZ3 Gem groepsleiding 
start 

H Gem groepsleiding 
eind 
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Scores groepsleiding B deel 

2,4 
4.0 
2,0 
3,5 
6,0 
5,0 

] 

!_____ 
L J Conti', groep moeders 

B score E—Î Klm- groeP moeders 

EU Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

H Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
CZI Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

67 
76 
67 
55 
73 
77 
62 
77 
76 
73 

20 40 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 80 100 

LH Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 
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Casus 8 (6.8) 

Voorgeschiedenis van M 
Geboortejaar: 1982 
Jaar van opname: 1991 
Datum start combinatiebehandeling: 01-1996 
Samenstelling gezin: Moeder, vader, M, broer (twee jaar jonger) 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Voorafgaande aan de zwangerschap van M had moeder twee miskramen. Bij het begin van 
de zwangerschap had moeder een rubella-infectie. Tegen het advies van de artsen in lieten 
ouders de zwangerschap doorgaan. De bevalling verliep goed zonder complicaties. Direct na 
de geboorte kreeg M hoge koorts en zag blauw. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Vader is timmerman en moeder huisvrouw. De ontwikkeling van de broer van M verloopt nor
maal. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
De lichamelijke ontwikkeling is normaal verlopen. Opvallend is dat er vanaf de vroege kin
dertijd vermeld wordt dat M vaak slecht sliep. De zindelijkheid is licht vertraagd tot stand 
gekomen. 
Verloop motorische ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling verloopt voorspoedig. M is wat dit betreft voorlijk. M beweegt 
graag en veel. In de peuterleeftijd ontremt M als hij veel beweegt (motorische handelingen). 
Als kleuter en opgroeiend kind ontremt M steeds vaker, ook onafhankelijk van het feit of hij 
zelf beweegt. Alhoewel M motorische vaardigheden goed beheerst, is de motoriek niet soe
pel. M is niet handig. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
Als baby was M druk en beweeglijk. Hij huilde veel en was moeilijk troostbaar. Als school
kind vertoonde M onvoorspelbare ren- en gilbuien. Dan wordt er voor het eerst gesproken van 
contactstoornissen. Het contact met leeftijdgenootjes verloopt vooral via plagen en uitdagen. 
Hij vertoont angst voor andere kindren. Er ontstaan geen vriendschappen. Hij helpt ander kin
deren graag. Hij kan ook lief en aanhankelijk doen naar volwassenen. Hij is erg gesteld op 
zijn ouders. 
Spraak, taal, begrip, spel 
M vertoont een achterstand in de spraakontwikkeling. De articulatie is van het begin af aan 
zwak geweest. De taal gebruikte M als peuter en kleuter vooral om dingen te benoemen. Vanaf 
de schoolleeftijd is het taalgebruik communicatiever geworden. M is gaan vertellen waarom 
hij dingen deed, wat hij ervan vond, enzovoort. M heeft begrip ontwikkeld van de dagelijkse 
gebeurtenissen. Rond de schoolleeftijd werd duidelijk dat hij een behoorlijke achterstand in 
begrip had. Hij manipuleert het liefst met voorwerpen zoals kranen en afvoeren. Hij kan spe
len met duplo en puzzelen. Hij is het liefst in de omgeving van andere kinderen of volwasse
nen. 
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4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
Er zijn geen opnames geweest in verband met lichamelijke problemen. Toen M 5 jaar was, is 
hij onderzocht op een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Toen M naar de basisschool moest werd duidelijk dat er iets met hem aan de hand was. 
Daarvoor hadden de ouders wel zorgen over hem, maar die hadden vooral betrekking op het 
slechte slapen en de onrust. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
Op de polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie is de diagnose gesteld naar aanleiding 
van multidisciplinair onderzoek door de kinderpsychiater. M wordt gezien als een jongen met 
een atypische meervoudige ontwikkelingsstoornis met algemene ontwikkelingsachterstand. 
Hij vertoont impulsief gedrag en hyperactiviteit en een ernstige emotionele en relationele ach
terstand. Hij heeft een achterstand op alle gebieden. Hij heeft dan een totaal IQ van 80. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
M is in dagbehandeling opgenomen najaar 1987. Begin 1991 is hij intern opgenomen in een 
kliniek voor kinderen met een lichte verstandelijke handicap met chronische psychische pro
blematiek. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
De contactstoornis, de hyperactiviteit en het impulsieve gedrag worden steeds genoemd. M 
heeft preoccupaties met stromend water, elektriciteit en ogen. Hij vertoont vaak grote onrust, 
met snel en onduidelijk praten. Hij maakt soms dingen stuk (lichtknopjes, afvoeren). M scheldt 
veelvuldig tegen volwassenen. Hij daagt leeftijdgenoten uit. 
9 Reden voor opname 
M legt een grote druk op het gezin. Zijn integrerend vermogen is gering, waardoor hij nau
welijks leert van zijn ervaringen en slecht te corrigeren is. Hij heeft voortdurend sturing en 
begeleiding nodig. Alles draait om M in het gezin en de overige gezinsleden komen hierdoor 
tekort en raken overbelast. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Het eerste halfjaar van de opname reageert M goed op de vaste structuur die de kliniek hem 
biedt. Hij vindt in eerste instantie rust, maar gaandeweg wordt steeds duidelijker dat M zeer 
prikkelgevoelig is en sterk reageert op onrust in zijn omgeving, vooral van groepsgenoten. 
M ontwikkelt zich op cognitief gebied nauwelijks en kan niet meekomen op de aan de kli
niek verbonden school. Hij heeft een aangepast programma nodig. Zijn preoccupaties nemen 
langzaam maar zeker toe. Hij ontwikkeld toenemend negatief gedrag in de vorm van slopen 
en agressie naar de groepsleiding. Dit gedrag is buitengewoon moeilijk te beïnvloeden. Het 
treedt zowel thuis als in de kliniek op. M bedreigt zijn moeder en groepsleiding. Hij is zo 
slecht te begeleiden, dat een overplaatsing nodig is. M is nergens plaatsbaar. Zijn gedrag is 
te moeilijk. 
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Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 7/1996 
WISC-R: TIQ = 65, PIQ = 64, VIQ = 74 
M heeft een lichte verstandelijke handicap. Verbaal functioneert hij bijna op zwak begaafd 
niveau. M heeft grote moeite met rekenen en met cijfers en zijn vaardigheid om delen tot een 
geheel te synthetiseren is beperkt. Zijn woordenschat komt overeen met die van leeftijdge
nootjes. Kennis en verbaal en sociaal begrip is echter zwak. 

Bij het einde van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 2/1998 
WISC-R: TIQ = 69, PIQ = 68, VIQ = 75 
M heeft een vrij goed taaibegrip. Dit drukt zich uit in zijn relatief goede woordenschat. Hij 
kan echter niet of nauwelijks lezen. Zijn structuurinzicht is beperkt. Hij heeft veel moeite met 
rekenen. Zijn strategie om problemen op te lossen is primitief (trial and error). Evenals bij het 
vorige onderzoek is zijn verbaal en sociaal begrip zwak. 

Eerste sessie, januari 1996 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: M is thuis niet meer aanspreekbaar op zijn gedrag. Hij gooit met dingen, schopt en 
slaat ons. Je kunt hem geen moment alleen laten, want dan sloopt hij alles. Vader is tegen het 
overspannen zijn aan. Moeder kan niet meer tegen het fysieke geweld van M op. Voor broer 
wordt de situatie thuis ook te bedreigend. 
Groepsleiding: In de groep en in de klas is M nauwelijks meer te reguleren. M gaat over alle 
grenzen van iedereen heen. Hij zit aan borsten en billen van groepsleiding, schopt, spuugt en 
bijt. Hij is gefixeerd op leidingen en buizen en sloopt dagelijks. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: Bij iedereen, zowel thuis als in het instituut, staat het water aan de 
lippen. Thuis is de situatie voor iedereen onveilig geworden. Op het instituut voelt ook ieder 
zich onmachtig om met hem om te gaan. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: M zorgt ervoor dat iedereen aan zijn grens komt en het niet 
meer kan. Iedereen is van goede wil, maar legt uiteindelijk het loodje. M is een gevoelsdes-
kundige en brengt iedereen in zijn gevoel aan zijn grens. Het wordt belangrijk dat iedereen 
weer sterker wordt in zijn eigen gevoel, zodat vandaaruit gezonde grenzen gesteld kunnen 
worden. M moet leren gevoeliger te worden voor de grenzen van de ander en daarmee reke
ning te leren houden. Dan wordt het voor iedereen weer veiliger. 
Contract: De combinatiebehandeling wordt uitgelegd en voorgesteld. De ouders zijn derma
te verslagen door de impasse waar iedereen in zit, dat ze wel willen, maar er niet in kunnen 
geloven. De groepsleiding wil heel graag, omdat ze met de handen in het haar zitten. De ouders 
willen nog even bedenktijd. 
(Enige tijd later hebben de ouders gebeld dat ze willen instappen.) 
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Tweede sessie, maart 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
De ouders noemen als groot probleem dat M zich niet zelfstandig bezig kan houden en op 
ieder moment datje hem even alleen laat van alles sloopt. Moeder brengt in dat M haar laatst 
aan de haren heeft getrokken en dat ze dat niet meer aankan. Groepsleiding worstelt met het 
vele slopen van M. Zij weten niet hoe ze dit moeten stoppen. 
Herdefinitie probleem 
M kan dus heel goed dingen uit elkaar halen. Hij is er goed in om zowel dingen als mensen 
te slopen. Als je goed dingen kunt slopen, dat wil zeggen uit elkaar halen, weet je dus ook hoe 
je dingen heel kunt maken. M kan leren de dingen op het goede moment te doen. Bijvoorbeeld 
bij verdriet zelf huilen in plaats van een ander tot huilen te brengen, dingen heel maken die 
stuk zijn in plaats van hele dingen stukmaken. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
Therapeuten beloven M nog eens grondig na te denken hoe hij kan leren de juiste dingen op 
het juiste moment te doen. Voorlopig wordt eerst afgesproken om een lijst bij te gaan houden 
van slaan, schoppen, haren trekken. Tegelijkertijd wordt afgesproken: als dit thuis in het week
end gebeurt, gaat M een volgend weekend niet naar huis. In het instituut worden bij het invul
len van de lijst 's avonds deze afspraken met M hardop herhaald. Deze afspraken tezamen 
vormen opdracht 1. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Ik wil graag met mijn handen aan elektrische apparaten en afvoerbuizen zitten. Iedere keer 
weer ben ik benieuwd hoe dat er van binnen uit ziet. Ik weet wel dat de mensen om mij heen 
dat niet graag hebben. Dus als ik mijn zin niet krijg, dan ga ik gewoon expres iets stukmaken 
of zelfs slaan. Ik kan ook niet goed met mijn gevoelens overweg. Ik ben vaak verdrietig, 
maar weet daar geen raad mee. Dan ga ik andere mensen pijn doen, zodat zij ook verdriet heb
ben. Dat geeft een gevoel van spanning en macht. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Electriciteitscentrale die veel stroom en spanning levert, maar op zo'n manier dat alle appa

ratuur ervan doorslaat. Dus: de electriciteitscentrale zo aanpassen, dat gewone apparaten 
erop kunnen functioneren. 

2 Een professor die heel goed weet hoe het leven in elkaar zit, maar in het leven zelf een heel 
asociaal figuur is. Dus: de professor moet socialiseren en ook mogen uitblinken. 

3 Een angstige egel die alleen in het donker te voorschijn komt. Als je er overdag iets mee 
wilt, dan prikt hij. Dus: voorzichtig beschutting geven en laten wennen aan onveilige situ
aties. 

Circulaire hypothese 
M die zichzelf niet in de hand kan houden uit angst of uit interesse; een omgeving die veel 
van hem houdt en bang voor hem is, hem vasthoudt en afstoot. Er ontstaat een cirkel van 
liefde en angst in de omgeving; slopen, agressie en verdriet bij M. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
De angst moet gereduceerd worden. Het stukmaken moet hanteerbaar gemaakt worden. De 
liefde en interesse moeten genormaliseerd worden. 
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Eerste vervolgsessie, mei 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: M heeft vader getreiterd, maar niet geslagen. Instituut: de opdracht is uitgevoerd. 
Er zijn evenveel goede als slechte dagen. Bij slechte dagen gaat het vooral om veel dingen 
slopen. Kortsluiting maken is bij M op het ogenblik favoriet. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1: De tekst die 's avonds herhaald moet worden wordt aangevuld. Het wordt nu: "Kapot 
maken, haren trekken en slaan doen jongens van 13 jaar niet meer". Therapeuten zouden nog 
nadenken hoe M kan leren de dingen op de juiste momenten te doen. Voorstel is M in te zet
ten op bepaalde tijden bij de technische dienst, zodat hij dingen heel kan maken. Verder zal 
overleg plaatsvinden met de dramatherapeut om te leren de juiste emoties te koppelen aan het 
juiste moment. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Probleem is ook dat M voortdurend doorgaat de ander uit te dagen en te pesten. M kan dan 
niet stoppen. 
Opdracht 2: De ander gaat helpen M aan te geven wanneer hij moet stoppen door een zak
doek omhoog te houden als teken dat het nu genoeg is. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Als een van de therapeuten M treitert en aan hem komt zoals hij steeds bij vader doet, loopt 
M rood aan en dreigt te ontploffen in agressie. Zijn kwaadheid duurt in de sessie zeker 20 
minuten. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M heeft weinig bewustzijn en waarneming van zijn eigen agressie en oplopende spanning. 
Hij kan deze niet reguleren omdat de gevoelens met hem op de loop gaan. Dit is een angsti
ge toestand. 
Gezinsdiagnostiek 
M heeft moeder nu niet gepest, maar alleen zijn vader getreiterd. Ouders treden wel als een 
geheel naar hem op. 
Systeemwerking 
Zowel ouders als groepsleiding zijn wat afwachtend, uitgeblust en weinig actief. Ze werken 
constructief mee, maar er is weinig energie meer over in de relatie met M. 
Circulaire hypothese 
De opvoeders weten niet hoe ze M moeten bereiken. M plaagt omdat hij de ander wil uitda
gen en zoekt contact via plagen. Degene die geplaagd wordt, reageert eerst met humor. M 
gaat door met plagen, dan wil de ander dat hij stopt. M gaat dan extra door, dan gaat de ander 
over zijn grens. M gaat dan ook over zijn grens, met als gevolg geweld. Dan kunnen de opvoe
ders M niet meer bereiken. 
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Tweede vervolgsessie, juli 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis is de opdracht goed uitgevoerd. M heeft niet geslagen of geschopt en niets stuk-
gemaakt. Wel heeft hij veel verbaal geweld ingezet in de vorm van schelden. M zegt zelf: 
schelden mag wel; dat staat niet op de lijst, dus mag het. 
Instituut: De lijst is niet consequent ingevuld en de afspraak is 's avonds niet altijd herhaald. 
Er is ook een nieuwe lijst gemaakt die niet identiek is aan de vorige. M heeft vrijwel dage
lijks iets gesloopt. 
Ad 2: Het tonen van de zakdoek bij het willen stoppen van het pesten door M is alleen door 
de ouders uitgevoerd. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 en 2: Het belang van het precies invullen van de lijst en het uitvoeren van de opdrach
ten wordt nog eens uitgelegd en herhaald. Ook de groepsleiding wordt gevraagd zich hier 
goed aan te houden. In verband met de komende vakantieperiode worden er geen nieuwe 
opdrachten toegevoegd, maar moeten eerst de bestaande opdrachten goed uitgevoerd worden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Toegevoegd wordt dat als M in het instituut sloopt, er een consequentie volgt van een korte 
time-out. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De groepsleiding is de afspraken niet goed nagekomen en reageren daar met lethargie op. M 
praat druk en is opgewonden. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het verbale vermogen van M is goed. Hij kan goed gebeurtenissen navertellen. Zijn vermo
gen om te tekenen is, zoals bleek bij het maken van een nieuwe lijst, heel zwak. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders zijn stil, lief en lijdend. Ze zijn blij dat er thuis niets is misgegaan. Tegelijkertijd 
zijn ze bang dat er de volgende keer wel weer iets mis zal gaan. 
Systeemwerking 
Het valt niet mee om het instituut te laten doen wat de therapeuten voorschrijven. Er is een 
nog onduidelijke weerstand bij hen. 
Circulaire hypothese 
Bij M liggen denken en doen ver uit elkaar (desintegratie). Om tot integratie te komen, heeft 
M een omgeving nodig die eenduidig op hem reageert. Zijn feitelijke gedrag beroert ieder
een zozeer, dat zij afspraken niet meer goed nakomen, met als gevolg dat denken (afspraken) 
en doen (consequent handelen) in de omgeving uit elkaar liggen. Dit versterkt bij M de des
integratie van denken en doen. 

Derde vervolgsessie, september 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 
Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: M is vanuit thuis teruggebracht naar het instituut. Hij had er thuis een puinhoop 
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van gemaakt. De ouders hebben hem pas na de derde keer slopen teruggebracht in plaats van 
direct na de eerste keer. Instituut: de lijst is bijgehouden. De afspraken worden de laatste week 
doorgenomen. Op de groep is het stukmaken aanzienlijk afgenomen, het schelden is toege
nomen. 
Ad 2: M vindt het werken met de zakdoek vervelend. Dit wordt veranderd. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : De opdracht blijft onveranderd. De ouders worden gestimuleerd, M direct terug te bren
gen bij ontsporing. 
Het meewerken bij de technische dienst is nog niet gerealiseerd, omdat men daar vond dat er 
eerst een reductie van door M aangebrachte vernielingen moest plaatsvinden. Nu is men 
daar weinig ontvankelijk voor M. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het plagen en schelden wordt voor de groepsleiding nu een te groot probleem. M laat zich 
niet stoppen. 
Bijstelling opdracht 2: Bij te veel plagen en schelden van M wordt gezegd door groepsleiding 
"M, je moet nu stoppen". Gaat hij toch door, dan volgt een time-out. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
M vertelt veel en praat opgewonden en snel. Hij struikelt over zijn eigen woorden en loopt 
rood aan. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Zijn voortdurend de ander prikkelen en uitdagen is een gewoonte geworden waar hij niet meer 
bewust op kan ingrijpen. Het is een patroon geworden. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders zijn (te) lief en (te) zacht voor M. Het gevolg is dat ze daarmee uitstralen te accep
teren dat hij over hun grenzen mag gaan. Dit heeft bij M een soort legalisering gegeven dat 
hij grensoverschrijdend mag zijn. 
Systeemwerking 
De ouders hebben er moeite mee om hard en consequent naar M te zijn. Verder is iedereen 
nu congruent aan en volgt de regie van de therapeuten. 
Circulaire hypothese 
M is sensitief voor zijn omgeving en reageert makkelijk met schelden en stukmaken en der
gelijke. Als de omgeving niet rustig, helder en nuchter reageert, merkt M dit sensitief op en 
gaat steeds verder in zijn 'acting-out' gedrag, met als gevolg meer onrust in de omgeving, 
enzovoort. 

Vierde vervolgsessie, oktober 1996 
Aanwezig: IP, moeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis heeft M niet geschopt en geslagen, maar wel stukgemaakt. Instituut: Schoppen 
en slaan is niet veel voorgekomen. 
Ad 2: Het kost nog veel moeite om het plagen en pesten te stoppen. 
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Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Het stukmaken thuis was binnen de bestaande afspraak nog geen reden om hem terug 
te brengen. Dit wordt toegevoegd aan de afspraak. Bovendien volgt dan ook de consequen
tie: volgend weekend niet naar huis. 
M kan de afspraken goed herhalen. Hij zegt het niet leuk te vinden als hij niet naar huis mag. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Als M thuis is, is het vaak een probleem dat M niet weet wat hij moet doen. Hij kan zijn 
energie niet kwijt. Vader wordt (door moeder) gevraagd na te denken wat M thuis zou kun
nen maken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De positieve aandacht die M heeft voor de kleding van zijn moeder. Vader is afwezig van
wege zijn werk. M vindt het echt leuk om thuis te zijn. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er zijn steeds meer momenten dat M op de juiste momenten passende gevoelens toont. Dat 
is een teken van integratie van denken, voelen en willen. 
Gezinsdiagnostiek 
In de reactie van de ouders op M is nog te veel medelijden met M aanwezig. Ouders vinden 
het moeilijk om consequent te zijn. 
Systeemwerking 
Het blijft voor de groepsleiding moeilijk zich werkelijk te voegen naar de opdrachten van de 
therapeuten. Er lijkt in dit subsysteem onenigheid over de manier van benadering. 
Circulaire hypothese 
Medeleven en medelijden met M stimuleert in hem boosheid, agressie en stukmaken. 
Mislukking dus en het mislukken vergroot in de omgeving weer het medelijden. 

Vijfde vervolgsessie, november 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Aanvankelijk vertellen de ouders dat het goed gegaan is, uiteindelijk blijkt dat hij een 
lamp gesloopt heeft en een fiets in de sloot gegooid heeft. Instituut: M heeft behoorlijk veel 
gesloopt. Dat heeft bij de groepsleiding tot veel irritatie geleid, met soms agressie. Uit de 
lijst blijkt dat er in de afgelopen maand acht keer stukmaken, twee keer slaan, drie maal schop
pen en zestig keer pesten en schelden is voorgevallen. 
Ad 2: Het pesten en schelden is zo continu dat de time-out afspraak bijna onhanteerbaar wordt. 

Bijstelling en herhaling 
Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen drie dingen namelijk: 1 Aan 
mensen zitten, schoppen, bijten en slaan; 2 Spullen stukmaken; 3 Schelden. 
De afspraak wordt nu bij 1 : als het thuis gebeurt, brengen ouders M terug naar het instituut 
en gaat hij het volgend weekend niet naar huis. Op het instituut volgt een korte separatie. Bij 
2: als dit thuis gebeurt, brengen de ouders hem ook terug en gaat M het volgende weekend 
niet naar huis. Op het instituut krijgt M een time-out op de eigen kamer. Bij 3 volgt voorlo-
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pig geen consequentie. Hiermee worden opdracht 1 en 2 samengevoegd tot één opdracht. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Groepsleiding geeft aan dat het in het team moeilijk is om op één lijn te komen ten aanzien 
van M. De afspraak is dat een van de therapeuten met het team de opdrachten en maatrege
len gaat bespreken. Voorts klaagt M over toenemende onrustsensaties in zijn lichaam, nacht
merries, en gaat hij provocerend seksueel gedrag vertonen, zoals zijn piemel laten zien en aan 
vrouwen zitten. De kinder- en jeugdpsychiater wordt gevraagd te bezien of medicamenteuze 
ondersteuning kan helpen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
M kan heel duidelijk aangeven dat het in hem niet goed gaat, dat hij zich naar voelt, dat de 
onrust en de spanning in hem toenemen. Hij klaagt over pijn in zijn hoofd. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M lacht gespannen over de ontsporingen, terwijl hij er innerlijk om huilt. Zijn gevoelens zijn 
te hevig. Het astrale gebied dreigt te los te komen staan van het etherische en het 'Ik'. Met 
als gevolg dat zijn lichaam onvoorspelbaar en onveilig voor hem is. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders vinden het moeilijk om het negatieve gedrag van M af te wijzen. De pijn die zijn 
gedrag doet vertalen zij in verdriet, berusting en positief maken van wat eigenlijk negatief is. 
Systeemwerking 
De onmacht bij groepsleiding om de opdrachten goed uit te voeren doet de groepsleiding cha
otisch reageren. Bij de ouders leidt het tot berusting en verzuchting. 
Circulaire hypothese 
Door het grensoverschrijdend gedrag dwingt M zijn opvoeders tot het bedenken van effec
tieve maatregelen. Deze zijn moeilijk te vinden, en werken niet meteen. Dit maakt dat M nog 
meer grensoverschrijdend gedrag gaat vertonen, en dat vergroot weer de onmacht en de lethar
gie in de omgeving. Zo wordt het zowel voor M als voor zijn omgeving toenemend onveilig. 

Zesde vervolgsessie, december 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis is het redelijk gegaan. M was gezellig. Er was een incident over het op slot doen 
van de zolderdeur, waarachter de vogels van broer R zich bevinden. 
Instituut: Het is redelijk gegaan. Het team zit na het bezoek van de therapeut weer meer op 
één lijn. Het slopen is veel minder en het aan mensen zitten is niet grensoverschrijdend gewor
den. 
Bijstelling en herhaling 
Alle afspraken blijven gehandhaafd. Voorts heeft de kinder- en jeugdpsychiater M medicatie 
voorgeschreven om iets meer rust in zichzelf te vinden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
De seksuele gevoelens komen bij M steeds meer op de voorgrond. M zegt wel te weten hoe 
alles zit, maar niet te weten hoe hij ermee om moet gaan. Afgesproken wordt dat er iemand 
gezocht wordt die M seksuele voorlichting kan geven en met hem gaat bespreken hoe hij met 
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deze gevoelens om kan leren gaan. Tevens wordt afgesproken dat broer R de volgende keer 
meekomt in verband met het zolderdeur-incident. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Er is iets meer rust in iedereen. Op de een of andere manier worstelt iedereen met het zich 
voegen naar gezag. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er is een opvallende discrepantie tussen M's begrip, inzicht en wat zijn handen en voeten 
doen. Er is een samenhang tussen oplopende spanning, geweld en seksuele gevoelens in hem. 
Gezinsdiagnostiek 
Eindelijk kan broer R betrokken worden bij de therapie. Hij is tot op heden te veel buiten het 
systeem gehouden. 
Systeemwerking 
Het systeem is 'boterzacht'. Nuchter en consequent zijn is moeilijk. Het handelen met peda
gogisch gezag komt nog onvoldoende tot werking. Er is een innerlijk verzet tegen gezag. 
Circulaire hypothese 
Gelijk aan vorige sessie. 

Zevende vervolgsessie, januari 1997 
Aanwezig: IP, ouders, broer, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis; M heeft de centrale verwarming laten leeglopen en kortsluiting gemaakt en is 
daarom een weekend niet naar huis gegaan. De andere weekenden is het thuis goed gegaan. 
Instituut; M is 13 maal gesepareerd in verband met agressie, hij heeft 15 maal stukgemaakt 
en zeer veel gescholden. De separatie toepassen is een drama, en daarom heeft de groepslei
ding de afspraken niet altijd stringent toegepast. 
Bijstelling en herhaling 
De opdracht blijft gehandhaafd, maar separeren wordt alleen dan toegepast als er echt spra
ke is van agressie. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Broer vindt het vaak niet leuk als M thuis is. Hij schaamt zich voor M en diens gedrag. Hij 
durft dan geen vriendjes mee naar huis te nemen. Heel soms doen ze dingen samen, zoals 
knutselen. Broer wil eigenlijk niet zoveel met M en vraagt hiervoor bevestiging. 
M heeft bezoek gehad van mensen van een andere instelling in verband met een eventuele 
overplaatsing naar een meer gestructureerde setting. M geeft aan hier onrustig van te wor
den, want hij wil niet naar een ander instituut. Met betrekking tot de onrust in M wordt ver
der overleg gepleegd met de kinder- en jeugdpsychiater over eventuele bijstelling van medi
catie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Broer is goed aanwezig en zegt onomwonden dat het niet leuk met M is. Hij heeft een dui
delijke en nuchtere inbreng. 
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M verwoordt goed zijn innerlijke onrust, ofschoon die in de sessie aanmerkelijk minder is. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M. concentreert zich goed tijdens de sessie, maar dit kost hem veel energie, met als gevolg 
dat hij vermoeid raakt en gaat gapen. 
Gezinsdiagnostiek 
Broer heeft een frisse, nuchtere kijk op het gedrag van M. De ouders zijn daarentegen te 
meegaand en te tolerant. 
Systeemwerking 
Het blijft moeilijk om iedereen tot eenduidigheid te laten komen. M's grensoverschrijdend 
gedrag roept op dat de afspraken niet zo consequent uitgevoerd worden. 
Het team van het instituut straalt uit: het helpt allemaal toch onvoldoende. 
Circulaire hypothese 
Het kost M veel moeite om zich te concentreren. Als hij dat doet, is hij snel moe. Moeheid 
heeft als gevolg dat M minder greep op zichzelf heeft, en dan gaat hij slopen of wordt agres
sief. Dat heeft weer vervelende consequenties, daar heeft hij een hekel aan, met als gevolg 
veel negatieve emoties en verzet. Omdat M uiteindelijk van goede wil is, probeert hij zich in 
te spannen en zich te concentreren. 

Achtste vervolgsessie, februari 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: M is een weekend niet naar huis geweest in verband met slopen. Aan de ander 
komen heeft hij niet gedaan. Instituut: het stukmaken is teruggelopen. Het aan de ander komen 
is nog veelvuldig aanwezig. Schelden doet hij erg veel. 
Bijstelling en herhaling 
M werkt nu wel af en toe bij de technische dienst, met name in de tuin, en dat vindt hij leuk. 
Hij is dan constructief bezig. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M wil op het instituut blijven en niet overgeplaatst worden. Hij wordt boos van het idee weg 
te moeten. De therapeuten leggen M uit dat hij alleen maar hier kan blijven als het agressie
ve gedrag en het stukmaken afneemt en verdwijnt. 
Interventie: Het is jouw probleem en jij moet het mogelijk maken met de mensen van hier op 
een prettige manier te kunnen samenzijn. 
Gezocht zal nog worden met het team hoe M op een constructievere manier zijn vrije tijd door 
kan brengen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
M wordt boos als hij voelt dat hij weg moet van de instelling. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M is ambivalent in zijn gevoelens. Enerzijds is hij gefrustreerd over dat het hier niet lukt en 
anderzijds onverschillig en verdrietig tot zelfs boos als hij hier weg moet. M weet niet hoe 
hij deze ambivalentie moet oplossen. 
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Gezinsdiagnostiek 
De ouders doen heel constructief mee. Ze zijn nog iets te lief en ontvankelijk voor medelij
den. 
Systeemwerking 
Het instituut is nog steeds erg gericht op het in de hand houden van M. Daar gaat zoveel 
energie in zitten, dat er weinig creativiteit is voor het bedenken van andere helpende acties. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Negende vervolgsessie, maart 1997 
Aanwezig: IP, ouders en therapeuten (groepsleiding is afwezig) 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis is de sfeer goed geweest. Er zijn slechts minieme sloopincidenten geweest. De 
ouders vonden die te weinig om hem terug te brengen. Instituut: De groepsleiding is afwezig 
in verband met onderbezetting. De lijst is wel mee in de sessie. Daarop is te zien dat de 
agressie (aanraken) is afgenomen, het slopen de afgelopen maanden tien keer is voorgeko
men en het schelden twintig keer is geturfd. De totale score is een halvering ten opzichte van 
de vorige maand. 
Bijstelling en herhaling 
M zit inmiddels in een andere groep in verband met bezettingsproblemen bij de groepslei
ding. Afgesproken wordt dat een van de therapeuten naar de groepsleiding van de nieuwe 
groep zal gaan om de opdrachten en afspraken toe te lichten. Verder blijft alles onveranderd 
gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M geeft aan dat hij naar de Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) is geweest omdat hij het 
niet eens is met het separeren en het niet naar huis mogen. De therapeuten geven aan dat hij 
dit zelf in de hand heeft, en het dus ook van zijn eigen gedrag afhangt of dergelijke maatre
gelen ten uitvoer moeten worden gebracht. Overigens complimenteren de therapeuten hem 
over het naar de PVP gaan, omdat M hiermee aangeeft dat hij voor zijn eigen rechten wil 
opkomen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De afwezigheid van de groepsleiding, de positieve invloed van de groepsverandering en de 
opmerkelijke afname van het probleemgedrag. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M is in het persoonlijk contact met zijn opvoeders erg wisselend. Soms is hij serieus, dan weer 
is hij aan het uitdagen. Je weet niet goed waar je bij hem aan toe bent. Er is sprake van een 
forse contactstoornis. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders vertellen dat broer R M meer provoceert en uitdaagt. De ouders geven aan dat ze 
dit thuis wel kunnen hanteren. 
Systeemwerking 
Het instituut, de groepsleiding blijft de meest instabiele factor in het systeem. Er zijn veel 
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wisselingen, in deze sessie is de groepsleiding zelfs geheel afwezig. De regie van de thera
peuten wordt moeilijk geaccepteerd. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 

Tiende vervolgsessie, april 1997 
Aanwezig: IP, vader (moeder afwezig wegens ziekte), groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: het gaat beter. M heeft een keer de afvoer verstopt. Dit was slopen en hij heeft 
dus een thuisweekend gemist. M beaamt volmondig dat het veel beter gaat. Instituut: M 
heeft de afgelopen maand negenmaal aan de ander gezeten, zij het minder agressief geladen. 
Het schelden is enorm afgenomen en hij heeft acht keer dingen stukgemaakt. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken blijven onveranderd in stand. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M voelt zich soms onrustig en kan zijn energie niet kwijt. Hiervoor is in het programma nu 
fitness toegevoegd. M doet dit niet graag, maar voegt zich. Verder zal de groepsleiding met 
hem onderzoeken wat ze met M kunnen doen als hij zich te onrustig voelt en de energie zich 

in hem ophoopt. 
Voorts brengt M nog eens in dat hij hier wil blijven. De therapeuten herhalen nog eens dat dit 
kan als de agressie en het stukmaken verdwijnen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De afwezigheid van moeder en een algehele rust bij iedereen tijdens de sessie. M geeft enthou
siasme aan als hij praat over zijn nieuwe vriend op de groep. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De wijze van vriendschap waar M het over heeft geeft nog eens goed de onbalans in zijn socia
le ontwikkeling weer. Het is een soort alles-of-nietsmodel. Iemand hebben is belangrijker dan 
of er ook goede dingen gebeuren in zo'n relatie. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader vertelt vergoelijkend over het doen verstoppen van de afvoer door M. Er dreigt bij 
hem grensvervaging omwille van de harmonie. 
Systeemwerking 
Op dit ogenblik is er een redelijk congruent, meewerkend en positief systeem. 
Circulaire hypothese 
M is aanhankelijk en afhankelijk. Hij heeft behoefte aan waardering en vriendschap. Nu heeft 
hij een vriend. Deze beïnvloedt hem en spant hem voor zijn karretje. M voelt dat niet aan. 
Daardoor raakt hij ingesponnen in het net van zijn vriend. De groepsleiding en ouders zien 
dat met zorg gebeuren en proberen dit voorzichtig aan M uit te leggen. M denkt dat ze zijn 
vriend afkeuren en bijt zich nog meer in die vriendschap vast en wordt daarmee nog meer 
misbruikt door die vriend. Dit leidt tot nog meer zorgen bij groepsleiding en ouders. 
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Elfde vervolgsessie, mei 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: het is goed gegaan. Hij heeft wel geprutst met electriciteit en water maar heeft 
geen schade aangericht of echt dingen stukgemaakt. Broer neemt meer stelling tegen M. 
Instituut: het is de afgelopen maand redelijk met M gegaan. Hij heeft soms rust nodig en 
gaat dan naar zijn eigen kamer. Er is een grote afname van agressie, stukmaken en schelden. 
Bijstelling en herhaling 
Toegevoegd in het programma is nu 2 maal per week onbeperkt knutselen in een knutsel-
ruimte. Acceptabel eerste streefdoel is nu: nul kruisjes betreffende agressie, eenmaal per 
maand iets stukmaken en tweemaal per maand uit de hand lopen van schelden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Groepsleiding brengt als problematisch in de vriendschap van M met een van de groepsge
noten. Het beheerst M's gehele dag. M reageert te fel als hij denkt dat zijn vriend vermeend 
onrecht wordt aangedaan. Afgesproken wordt dat de groepsleiding zich niet te veel bemoeit 
met de vriendschap, doch alleen M attendeert op zijn eigen gedrag. Dit om het voor M niet 
te ingewikkeld te maken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
M is te laat in de sessie in verband met een incident rond zijn vriend. M is ontstemd en het 
duurt 30 minuten voordat M weer mee kan doen in de sessie. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M vindt weinig houvast in zichzelf en leeft gevoelsmatig op de ander. Hij ervaart plezier aan 
acties die op de rand van ontsporing liggen. Hij is een grensganger. 
Gezinsdiagnostiek 
Broer pest M op het moment dat het met M thuis beter gaat. Voor de broer lijkt dus de 'scape
goat' positie van M aantrekkelijk. Hierdoor richt alle focus zich op M. Voor de broer is er dus 
veel winst als M in de IP-positie blijft. De therapeuten stellen voor dat R weer meekomt naar 
de sessie. Ouders zullen dit overwegen. 
Systeemwerking 
Het systeem beweegt te veel mee met de negatieve acties van M in deze sessie. Het lukt de 
therapeuten onvoldoende om een consequente lijn in deze sessie uit te bouwen. Zij kunnen 
alleen de eerder afgesproken lijn consolideren. De afspraken blijven, en daar staat iedereen 
achter. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvulling. 

Twaalfde vervolgsessie, juni 1997 
Aanwezig: IP, ouders en therapeuten (groepsleiding is afwezig) 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis heeft M een enorm waterballet veroorzaakt. M gaat het volgend weekend dus niet 
naar huis. Verder zijn de weekenden goed gegaan. Instituut: de lijst moet eerst opgehaald wor-
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den. Daarop is te zien dat het alleen de laatste week zeer goed gegaan is. Hij heeft negen maal 
agressie, 12 maal slopen en 16 maal schelden op de lijst staan. 
Bijstelling en herhaling 
Er is over de gehele periode sinds de vorige sessie dus een stagnatie van de opgaande lijn. 
Het is M gelukt om via de Patiënten Vertrouwens Persoon en de directie het separatiebeleid 
zo bij te stellen, dat er nu altijd iemand aanwezig blijft in de buurt van de separatie en dat de 
separatie niet langer duurt dan nodig is om M te kalmeren. Therapeuten bevestigen deze bij
stellingen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In verband met de naderende vakantie is het zichzelf bezig kunnen houden in vrije tijd het 
volgende onderwerp. Vader zal contacten leggen via kennissen of er mogelijkheden zijn dat 
M ergens kan helpen in technische dingen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De afwezigheid van de groepsleiding. M ageert sterk tegen een strenge toon van de opvoe
ders. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders zijn geraakt als M hun eigen huis onveilig maakt en beschadigt. Zij reageren aan
vankelijk emotioneel, maar voeren daarna nuchter en consequent de afspraken uit. 
Systeemwerking 
De groepsleiding laat het opnieuw afweten. Dit ondermijnt de regie van de therapeuten. Tevens 
blijken er weer activiteiten op het gebied van overplaatsing aan de orde. Ook hiervan is de 
therapeuten niets bekend. Het instituutssysteem is dus ongrijpbaar. Dit vraagt om stringenter 
overleg. 
Circulaire hypothese 
Herhaling vorige hypotheses. 

Dertiende vervolgsessie, september 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: In de vakantie is het thuis goed gegaan. Er hebben zich wel kleine incidenten voorge
daan, maar geen echte vernielingen. Ouders melden wel dat ze voortdurend alert moeten zijn 
en in de buurt van M moeten blijven. Instituut: het begin van de vakantie was rampzalig met 
M. Hij heeft extreem veel gesloopt en was steeds betrokken bij ruzies met andere kinderen, 
was snel moe en dan opeens afwezig. 
Het laatste deel van de vakantie was wel goed. 
Bijstelling en herhaling 
In overleg met de kinderpsychiater is in de vakantie de medicatie verhoogd in verband met 
de onrust. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Er is een discussie in de sessie over het separatiebeleid. De groepsleiding wil duidelijker 
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afspraken hieromtrent. M wil minder gesepareerd worden, want hij vindt het niet leuk 
Therapeuten leggen nog eens uit dat separatie een veiligheidsmaatregel is, zowel voor M 
zelf als ter bescherming van de opvoeders. De separatie wordt apart op de bestaande lijst toe
gevoegd en er wordt bijgehouden wat de aanleiding was om er de volgende keer naar te kij
ken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 

De onrust in M ondanks de verhoogde medicatie. De warmte waarmee M praat over zijn 
bezoek in de vakantie aan oma. 
Het uitstekende feitelijk gedetailleerde geheugen van M over de vakantiegebeurtenissen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er blijft voortdurend een psychotische component bij M aanwezig. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader heeft een dagboek bijgehouden van de vakantie periode met M en is goed ingeschakeld 
bij de opvoeding van zijn zoon. 
Systeemwerking 
Er is een betere afstemming tussen de subsystemen om zich preciezer aan de afspraken te 
houden. Voor het eerst lijkt nu ook het instituutssysteem zich te voegen in de regie van de the
rapeuten. 
Circulaire hypothese 
Een neutrale, consequente en beschouwende benadering van M heeft in M ook het effect dat 
er meer rust in hem is, en dat hij kan nadenken bij dingen, hetgeen de opvoeders weer sti
muleert meer te volharden in de neutrale benadering. 

Veertiende vervolgsessie, november 1997 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Thuis: M heeft thuis de doucheslang stukgemaakt, de stortbak beschadigd, en zijn moe
der voortdurend aangeraakt, zozeer dat moeder moest huilen. De ouders hebben daarop niet 
de consequentie van geen weekend naar huis toegepast. Zij vonden dat te sneu. M zegt: "Ja, 
dat klopt, ze vinden dat zielig voor mij." Instituut: gedurende twee maanden heeft M 12 maal 
gesloopt, is negen maal gesepareerd en heeft af en toe gescholden. Dit is een redelijk goede 
score. 
Bijstelling en herhaling 
De afspraken op het instituut zijn na een bezoek van één van de therapeuten aan het team van 
de groepsleiding weer voor eenieder helder en worden nu nagekomen. Er was opnieuw ver
warring over hoelang en wanneer de separatie toegepast moest worden. 
De ouders worden door therapeuten gewezen op het feit dat als je als opvoeder met de gren
zen gaat sjoemelen, de grenzen ook met M gaan sjoemelen. Dus: Wees veilig voor M en dus 
consequent! 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Door de therapeuten wordt voorgesteld om de lijst meer te gaan aanvullen met visuele mid
delen, zoals plaatjes en tekeningen, en hem ook te gebruiken als agenda, als een overzicht 
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voor de komende maand. Dat maakt wat komen gaat voor M overzichtelijker en aantrekke
lijker. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De ouders schrikken van de ernst waarmee de therapeuten hen wijzen op hun inconsequent 
zijn ten opzichte van M en hoe dat de onveiligheid vergroot. Het kost hun nog steeds moeite 
minder zacht te zijn ten opzichte van M's negatieve gedrag. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M is zwak in het abstracte en begripsmatige denken. Hij kan nauwelijks schrijven en lezen. 
Zijn tekeningen zijn zeer primitief. Hij heeft het niveau op dat gebied van een vier- à vijfja
rige. Hij wordt dus in de omgang voortdurend overvraagd. Dit komt mede doordat hij op 
verbaal niveau wel hoger lijkt te functioneren. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders zijn afhankelijk van de steun van de therapeuten om duidelijke grenzen te trekken. 
Hun emotionele betrokkenheid dreigt de grenzen in de omgang met M steeds te vervagen. 
Systeemwerking 
Rustig en congruent. De regie van de therapeuten wordt geaccepteerd. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 
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Laatste sessie, december 1997 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

T r 

ï 
- a _., 

fi_ 

7 

?i to J 

Vader 

© • -'i' . 

V' A 

t 

Vf A 
j . 

Groepsleiding 
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Verbaliseren impressies 
Vader. Eerst zaten we met de handen in het haar. Met name de badkamer en alle waterlei
dingen waren onveilig. Nu is het thuis beter hanteerbaar. Je kunt M nu meer alleen laten. M 
kan nu bijvoorbeeld alleen naar bed gaan zonder iets te vernielen. 
Moeder. In het begin was ik onzeker en constant op mijn hoede. Ik ben rustiger geworden en 
weet nu beter hoe ik het moet aanpakken. Het is nog moeilijk om consequent te zijn. Je kunt 
M meer alleen laten. 
Groepsleiding: In het begin waren de afspraken in de omgeving vaag en M was in zijn gedrag 
extreem ontsporend. De grenzen zijn duidelijker en meer gemeenschappelijk geworden. M 
verzet zich wel heftig tegen die grenzen, maar met veel minder extreem gedrag. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin was er veel wanhoop bij de mensen rondom M en bij M zelf. Vader kon niet 
meer werken, was overspannen, moeder was gesloopt en werd agressief benaderd door M, 
en de groepsleiding was onmachtig; dat vibreerde enorm op elkaar. Het was niet meer veilig 
M thuis te hebben en de groep kon hem nauwelijks meer hanteren. 
Het is nog wel moeilijk en broos, maar de ouders voelen zich nu steviger en niet meer onmach
tig om te handelen. Bij de groepsleiding is er nu sprake van een hanteerbare situatie en komt 
men weer toe aan andere dingen dan alleen corrigeren. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow up 
De innerlijke onrust bij M is nog aanwezig. Hij worstelt nog steeds met het zichzelf in de hand 
houden. Dat duidt op een diepgewortelde stoornis in hem. Dat rechtvaardigt het verder zoe
ken naar een sterk gestructureerde setting. Tot dit perspectief gerealiseerd is, zijn herha
lingssessies een steun voor het gehele systeem. 
Besloten wordt herhalingsessies af te spreken in een lagere frequentie, namelijk eenmaal per 
zes weken. Het doel daarvan is dat deze sessies blijven duidelijk maken aan M dat de wereld 
om hem heen eenduidig is in zijn structuur, zodat hij kan blijven oefenen om meer greep op 
zijn eigen gedrag te krijgen. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 10 
Slaan 
Schoppen 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Vernielen van voorwerpen 
Gooien van voorwerpen 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Stiekem gedrag 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Provoceren/uitdagen 
Bravouregedrag 
Praten zonder luisteren 
Niet kunnen incasseren 

Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 7 
Uitschelden 
(Proberen te) stelen 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Bravouregedrag 

Vader decielscore 10 
Slaan 
Schoppen 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Vernielen van voorwerpen 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Vloeken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Extreme traagheid 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Vader decielscore 6 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Grote afleidbaarheid 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 

Groepsleiding decielscore 9 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Vloeken 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Provoceren, uitdagen 
Praten zonder luisteren 

Groepsleiding decielscore 9 
Uitschelden 
Pesterige opmerkingen maken 
Extreme traagheid 
Praten zonder luisteren 
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TVZ profiel 

1 10 10 10 10 10 10 

2 9 9 9 9 9 9 

3~ 8 8 8 8 8 8 

4~ \ 7 7 7 7 ° 7 7 

5" \ 6 6 6 6 6 " 6 

6" \ 5 5 5 5 5 
> ^ 

7" \ 4 4 4 4 4 
/ ^ 

8- V 3 3 < 1 3 2J < 3 

9 i 

0_ 

1 •' ^-" ~ 2 

1 

9 i 

0_ s . 1 1 1 1 

2 

1 • start behandeling 

-«— einde behandeling 
ïnl. aanp. prik door. 

Gemakkelijk/ moeilijk: 
Decielscore start 2 
Decielscore einde 2 

SRZ profiel 

9 -i 

start behandeling 

einde behandeling 
Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CJ Moeder contr 

LU Moeder klin 

I I Moeder x start 

• Moeder x eind 

Scores vaders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

EZI Vader contr 

• Vader klin 

L J Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores moeders en vaders B deel 

40 
49 
68 
58 

^ 

44 
46 
52 
56 

•• - • " 7 " i -, 

41 
43 
52 
48 KHraHHHHmHBSraHI J 

40 
56 

! 
65 
6? 

" ^ ^ " ^ " - l 
45 1 
53 1 
64 
60 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

EE Moeder contr 

EU Moeder klin 

E3 Moeder x start 

I Moeder x eind 
20 40 60 80 100 

Scores moeders C categorieën 

40 
49 
68 
58 
44 
46 
52 
56 

' | 
41 
43 
52 
48 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M - -
40 
56 
65 
62 

:": ::-- .1 

45 
53 
64 
60 

20 40 60 80 

Scores vaders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

100 

E Moeder contr 

EE Moeder klin 

Eä Moeder x start 

I Moeder x eind 

41) 1 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

56 
53 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

41) 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

52 
4 S 

û 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

36 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

36 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

53 M 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 Vader contr 
75 
73 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Vader klin 
41) 
45 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot I I Vader x start 
44 
40 ^ _ J 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

H Vader x eind 
( 20 40 60 80 1( )0 
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Scores moeders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting • Moeder contr 

• Moeder klin 

Ext. hulpverwachting ËH Moeder x start 

• Moeder x eind 

Scores vaders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

LD Vader contr 

CU Vader klin 

L J Vader x start 

I Vader x eind 

Scores groepsleiding A categorieën 

30 
45 

65 1 
33 
63 
61 
66 
62 
87 
78 
20 
36 
30 
54 
34 
54 

20 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

D Gem groepsleiding 
start 

H Gem groepsleiding 
eind 

40 60 100 
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Scores groepsleiding B deel 

I I Contr. groep moeders 

B score ^—I Klin. groeP moeders 

CI] Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

H Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

5 s 
50 
47 
13 

5 s 
50 
47 
13 

5 s 
50 
47 
13 
0 
n 

77 
67 
43 
49 

1 77 
67 
43 
49 

20 40 60 80 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

100 

UZI Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

76 
79 
61 
85 
85 
81 
76 
70 
73 

20 40 60 80 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
I I Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
100 
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Casus 9 (6.9) 

Voorgeschiedenis van T 
Geboortejaar: 1979 
Jaar van opname: zomer 1994 
Datum start combinatiebehandeling: januari 1995 
Samenstelling gezin: Vader, stiefmoeder, halfzus van twee jaar, T 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Er zijn geen bijzonderheden. De zwangerschap en geboorte zijn vlot en zonder complicaties 
verlopen. r 

2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Vader en moeder zijn beiden actief in de theaterwereld als T geboren wordt. Door de theater
producties was er sprake van een heel ander ritme dan gebruikelijk. De producties vonden 
plaats m verschillende delen van Nederland. T had daardoor een onregelmatig leefritme Dit 
stoorde hem ogenschijnlijk niet. T was altijd in de buurt van of vader of moeder Moeder is 
Amerikaanse van geboorte, vader is Nederlander. De ouders zijn gescheiden toen T drie jaar 
oud was. Moeder werd depressief en ging terug naar de USA. T ging met moeder mee Ze 
woonden by de moeder van moeder. Van begin 1984 tot het eind van dat jaar is T bij zijn vader 
in Nederland geweest. Daarna is hij weer naar de USA gegaan. Vanaf het voorjaar van 1986 
woont T bij zijn vader in Nederland. Vader heeft vanaf die tijd de voogdij. Vader woont samen 
met een vriendin en hun dochter. Moeder is hertrouwd in de USA en heeft twee kinderen 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 

Deze verloopt voorspoedig. T is weinig ziek. Hij is slechts af en toe verkouden. Hij heeft geen 
kinderziektes gehad. T is ingeënt. Hij heeft op de normale tijden tanden gewisseld Met twee 
jaar is hij zindelijk. Gewicht en lengte verlopen conform zijn leeftijd. Hij is net als zijn vader 
vrij lang. De houding van zijn rug is niet helemaal recht. 
Verloop motorische ontwikkeling 

Motorisch is T bijzonder handig. Los lopen doet hij met 9,5 maanden. Hij is linkshandig en 
linksbenig. Hij kan bijzonder goed klauteren en klimmen. Hij houdt van fietsen zwemmen 
en paardrijden. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
Het gezin had in de eerste jaren een patroon waarin veel samen gedaan werd T ging overal 
mee naar toe (theaterleven). Toen T drie jaar was, is moeder naar de USA gegaan De ouders 
zijn gescheiden. Moeder heeft depressieve klachten gehad gedurende een aantal jaren Zij zelf 
heeft ervaren dat het contact tussen haar en T in die periode niet goed is geweest T heeft een 
intensieve band met zijn vader opgebouwd sinds hij bij hem woont. T is sinds de komst naar 
Nederland met meer naar Amerika en zijn moeder geweest. 
Spraak, taal, begrip, spel 

De taalontwikkeling is ernstig achtergebleven. T heeft zijn eerste woordjes gezegd vanaf 16 
maanden. Zinnen van twee of drie woorden gebruikt hij vanaf 3,5 jaar. Zijn receptieve en 
expressieve taalgebruik zijn ernstig achter. Bij een kalenderleeftijd van zes jaar staat zijn taal-
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gebruik op het niveau op drie jaar. Zijn begripsvermogen is beperkt. Toen hij zes jaar was, is 
er een psychodiagnostisch onderzoek gedaan. Hij heeft een ernstige verstandelijke handicap. 
T speelt het liefst door middel van bewegen en stoeien. Lichamelijk is hij graag actief. Hij 
loopt, zwemt en fietst. Doelgericht 'klein' spel binnenshuis doet hij weinig. Dit is vanaf zijn 
kindertijd het geval. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
T is uit bed gevallen toen hij zes maanden oud was. Op de röntgenfoto was een scheurtje in 
de schedel te zien. Er was geen sprake van bewustzijnsverlies of verdere bijzondere sympto
men. T is op zesjarige leeftijd in Amerika in een kinderziekenhuis onderzocht vanwege zijn 
spraakachterstand en zijn slechte contactname. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Tussen 2,5 en 3,5 jaar werd duidelijk dat de interactie tussen T en anderen anders verliep dan 
normaal en dat zijn spraak ernstig achter bleef. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
Toen T vijfjaar was, is hij op een MKD door een psychiater gediagnosticeerd als een ver
standelijk gehandicapte jongen die psychotisch gedrag vertoont op basis van een verstoorde 
moeder-kindrelatie. Er was sprake van persevereren, een gestoorde realiteitszin, autistiform 
gedrag, inadequate emotionele reacties en een gestoorde spraakontwikkeling. 
In de USA is hij een jaar later onderzocht. Daar stelde men de diagnose pervasieve ontwik
kelingsstoornis (DSM III; 299.8). Zijn intelligentiequotiënt komt uit op ongeveer 40. Hij wordt 
dan ook als een 'mentally retarded child' omschreven. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
T is vanaf zijn derde jaar in de USA geweest. Daarna is hij teruggekomen naar Nederland 
(begin '86). Vervolgens is hij weer naar de USA gegaan naar een school voor 'special edu
cation'. In het voorjaar van 1986 is hij opgenomen in een afdeling voor dagbehandeling van 
kinderen met een verstandelijke handicap. In de zomer van 1994 is hij intern opgenomen in 
een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
T heeft terugkerende dwangmatigheden zoals altijd bepaalde stenen willen aamaken, ergens 
opklimmen, benen van mensen rechtzetten, bed afhalen en opmaken, enzovoort. Hij heeft 
moeite met veranderingen. Zijn contactname en spraakstoornis zijn in de loop der jaren wei
nig veranderd. 
9 Reden voor opname 
- Dagbehandeling: T ging bij vader wonen, en deze zocht een passende school of dagbe

handeling voor hem. T was tot nu toe het meest gebaat bij een rustige, kunstzinnige sfeer. 
Hij had een vaste structuur en dagindeling nodig als voorwaarde om tot leren te kunnen 
komen. 

- Intern: T bleef in zijn functioneren afhankelijk van zijn vader. Dit leidde tot extreem clai
mend gedrag ten opzichte van vader en tot agressief gedrag ten opzichte van de nieuwe 
vriendin van vader. 

10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
T vertoonde in de weekenden dat hij thuis was sterk claimend en agressief gedrag in de vorm 
van onverwacht slaan. Dit gedrag begon T ook in de instelling te vertonen. Daarnaast trok T 
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zich steeds meer terug en was nauwelijks te bewegen tot activiteiten. Zowel thuis als op het 
instituut was het niet mogelijk zijn gedrag te beïnvloeden en te verbeteren. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 01-02-1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 39,1.L. = 5; 9 jaar 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 6; 8 jaar. 
Als ik T ophaal, neemt hij geen notitie van me, maar het is duidelijk dat hij weet dat ik voor 
hem kom. Zwijgzaam de andere kant opkijkend loopt hij een halve pas voor me uit Als we 
er zijn, hangt hij zoals ik zeg zijn jas op en gaat snel naar de wc. Hij komt terug met zijn gulp 
open, zit aan de kraan op de gang, gaat op een stoel zitten in de kamer en staat vervolgens 
weer op om weer naar de wc te gaan en de hele gang van zaken nog eens te herhalen. Hierna 
blijft hij wel op de stoel zitten die ik hem aangewezen heb. Ik leg hem uit wat hij hier komt 
doen, en het is alsof hij niet luistert, maar tegelijkertijd is het duidelijk dat hij wel degelijk in 
zich opneemt wat ik zeg. 
Bij de verbale opdrachten waar hij slechts één woord hoeft te zeggen of mij letterlijk kan 
herhalen zijn er geen problemen, maar zodra T me meer moet vertellen, houdt het op 
Waarschijnlijk weet hij de dingen die ik hem vraag wel. Als we een tijdje bezig zijn begint 
hij de ruimte om ons heen zeer nauwkeurig in zich op te nemen. Als hij tijdens een opdracht 
opstaat om de verwarming aan te wijzen, blijft hij bij de vensterbank staan, pakt van alles op 
en neemt het nieuwsgierig in zich op. Als ik hem vraag weer te gaan zitten blijft hij staan 
maar zodra ik aantekeningen ga maken, gaat hij snel zitten. 

Bij het eind van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 08-02-1996 
Stanford-Binet: I.Q. = 42,1.L. = 6; 8 jaar 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 6; 6 jaar 
T is aanmerkelijk minder in zichzelf gekeerd en rustiger dan tijdens de testafname een jaar 
eerder. Hij kijkt me aan als ik hem op kom halen en hij pakt mijn hand. T trekt uit zichzelf 
zijn jas uit. Hij staat rustig te wachten wanneer ik de spullen pak. Hij blijft de hele testafna
me zitten. 

T glimlacht bij het aanwijzen van de plaatjes op de Peabody. Concrete begrippen zoals koe 
bal wijst hij goed aan. Zodra de begrippen abstracter en minder alledaags worden presteert 
hij wisselend. Wanneer hij het juiste plaatje aanwijst, lijkt dat meer op toeval te berusten. 

Eerste sessie, januari 1995 
Aanwezig: vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 

Ouders: Zij dreigen steeds ruzie over T te hebben, omdat T luistert naar vader, maar stief
moeder afwijst op agressieve wijze. Het thuis-zijn wordt zo onmogelijk 
Groepsleiding: T vertoont veel verzet als hij dingen niet mag. Zijn gedrag is zo onverzette-
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lijk, dat sommige groepsleiders het niet kunnen hanteren. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: T kan van alles doen, maar doet alleen datgene wat hij zelf wil of 
waar hij zin in heeft en kiest de mensen uit bij wie hij wel of niet iets doet. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: T doet alleen dingen op zijn eigen voorwaarde en als je 
daar niet in meegaat, levert dat een onleefbare situatie op. T moet leren om zich socialer te 
voegen, ongeacht bij wie hij is. 
Contract: Algeheel commitment. De therapeuten benadrukken dat zij blij zijn dat stiefmoe
der moeite met T heeft omdat ze anders nu hier niet met elkaar zouden zitten. 

Tweede sessie, maart 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
T noemt expres dingen en personen bij de verkeerde naam. 
Herdefinitie probleem 
T maakt van het leven een toneelspel en blijft deze rol trouw. 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
T moet leren zich op een simpele manier te uiten. Hoe dat bij T moet, vraagt extra nadenken. 
Nog geen opdracht. Therapeuten zullen nadenken. Zij zoeken contact met de eigen moeder. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
Ik weiger gewoon mee te doen aan het omgangsverkeer, omdat ik boos ben op alle mensen 
in mijn omgeving, want ze hebben me in de steek gelaten. Daardoor zit ik nu in een instituut, 
dus zet ik het leven op zijn kop. Wat Piet heet, noem ik Anne, wat recht is, noem ik krom. 
Stiekem in mijn hart zou ik wel gewoon willen doen. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Dustin Hoffman die na beëindiging van Rain Man nog maanden in zijn rol blijft hangen. 

Dus: afkicken. 
2 Sfinx: kop van een mens, poten van een leeuw, lijf van een stier. Dus: vermenselijken, inte

greren van de losse delen. 
3 Verstoten lelijk eendje. Dus: op zoek naar eigen moeder en relatieherstel. 
Circulaire hypothese 
Omdat zijn moeder hem in de steek heeft gelaten en uit zijn leven is verdwenen, is hij boos 
en in zijn schulp gekropen. 
Omdat vader het extra heeft opgepakt, ontstaat daar 'overcare', waardoor de cirkel ontstaat: 
moeder niet zichtbaar - vader 'overcare' - T wordt nog vreemder en vertoont aan- en afstoot-
gedrag. T dreigt zo geïsoleerd te raken en alleen te komen staan. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
T meer begrijpen vanuit basale context (relatie vader-moeder-eigen beleven). Betrekken van 
zijn biologische moeder bij zijn leven. Het dagelijks leven tot toneelspel verheffen als para
dox. 
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Eerste vervolgsessie, april 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Niet van toepassing. 
Bijstelling en herhaling 
Niet van toepassing 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
1 T noemt bewust dingen en mensen verkeerd. 
2 T komt te laat bij het ontbijt en trekt aandacht met vertragingstechnieken. 
Ad 1:1 mag alles verkeerd noemen zoals hij het wil. 
Ad 2: T moet op tijd aan het ontbijt komen. Hij wordt gewekt met de tekst: "Je moet plassen, 
wassen, afdrogen, aankleden, pyjama opvouwen, bed opmaken, haren kammen". Bij 'ont
bijttijd' krijgt hij het signaal dat het 'ontbijttijd' is. Is T niet klaar, dan geen ontbijt. Op flap 
met T gevisualiseerd. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Het uitbundige plezier van T tijdens een wild balspel met hem in de sessie. 
De problemen thuis en in de groep zijn identiek. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
T is een autist. Hij heeft een bijzondere voorliefde voor fysieke lichamelijke activiteiten. 
Zijn genieten van het wilde balspel is opmerkelijk. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader kan zich goed inleven in T, maar kan het moeilijk concreet maken. Dit leidt tot com
municatieproblemen tussen vader en stiefmoeder. Gevolg: als T een weekend thuis is, leeft 
vader met T en leeft stiefmoeder met dochter. 
De biologische moeder is nog buiten beeld. 
Systeemwerking 
Welwillend constructief. 
Circulaire hypothese 

T eist vader exclusief op. Hij zet stiefmoeder op een zijspoor. Zijn gedrag wordt dwingender 
met het gevaar dat stiefmoeder afhaakt en vader er alleen voorstaat met T en dus een exclu
sieve relatie met T houdt. 

Tweede vervolgsessie, juni 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1:1 benoemt soms goed, soms niet goed. 
Ad 2: Thuis: als stiefmoeder de boodschap aan T geeft, dan leidt dit tot agressie en provoce
rend gedrag. T wacht tot vader opstaat. Hij heeft stiefmoeder geslagen en in een emmer 
geplast. Instituut: T mist vaak het ontbijt omdat hij te laat is. Hij krijgt wel uit medelijden 
een boterham mee naar school. 
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Bijstelling en herhaling 
Ad 1 : Prima zo. 
Ad 2: Thuis: degene die met hem opstaat, regelt het Verloop en ontbijt met T. Instituut: geen 
boterham naar school omdat T echt zelf kiest of hij ontbijt of niet door te laat komen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het slaan en de agressie worden een groot probleem. Dus is aan de orde: Hoe kan T leren 
boos te worden op een goede manier? Wat kan hij doen als hij boos is? 
Opdracht 3: T gaat oefenen met groepsleiding en thuis om te stampen als hij boos is met twee 
voeten tegelijk, dan wel karton te scheuren in een speciaal daarvoor bestemde doos. 
In de sessie wordt met T het stampen en scheuren gedaan. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
T is aandachtig betrokken. Hij reageert sterk op het excuus van de therapeuten dat ze nog geen 
contact hebben met zijn moeder in Amerika. 
T's reactie is onrustig verzitten, naar beneden kijken en onbereikbaar zijn. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
T heeft een dwingend gedragsrepertoire en kan met een minimale eigen inspanning een maxi
male reactie bij anderen veroorzaken. 
Hij roept medeleven en voorzichtigheid op. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader accepteert het grensoverschrijdend gedrag van T. 
Stiefmoeder heeft de neiging zich terug te trekken. 
Systeemwerking 
Alle participanten proberen de werkopdrachten constructief te doen. Stiefmoeder doet het met 
scepsis. Ze gelooft niet in de positieve werking. 
Circulaire hypothese 
T is ongelukkig en boos. Hij verzet zich tegen stiefmoeder en zijn stiefzusje. Hij zet al zijn 
vermogens in om zijn leven tot een oneigenlijk spel te maken, om niet aan de realiteit van de 
onverwerkte scheiding toe te komen. Zo blijft hij ongelukkig en boos. 

Derde vervolgsessie, juli 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Thuis: het gaat, maar er zijn weinig eisen aan hem gesteld. Instituut: het gaat, maar het is 
moeilijk consequent te zijn bij de ontbijtafspraak. 
Ad 2: Er is een compromis gemaakt. 
Ad 1 en 3: Zijn redelijk uitgevoerd. 
Bijstelling en herhaling 
Thuis: Wel de 'normale' eisen blijven stellen. 
Ad 2: Instituut: er is een te grote weerstand om 'echt' consequent te zijn. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het blijkt dat T het voor elkaar krijgt dat iedereen medelijden met hem heeft, terwijl hij alleen 
datgene doet waar hij zin in heeft. De mensen zitten ermee in hun maag, maar T niet. 
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Een 'gewone' eis om zelfstandig te zijn stellen aan T kan dus niet omdat men noch thuis, noch 
op het instituut de risico's van het consequent-zijn aandurft. Dus als de mensen hem niet kun
nen dwingen, zal het leven dat zelf moeten doen, bijvoorbeeld in een boerderij-setting. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Onmacht van de volwassenen om T zelf verantwoordelijk te laten zijn. T lacht en is 'attent' 
als zijn moeder in Amerika ter sprake komt. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
T maakt een krachtige, vitale en gezonde indruk. Er lijkt een discrepantie tussen wat hij 
begrijpt en wat hij uit. Bij fysieke uitputting 'licht' zijn bewustzijn op en reageert hij adequaat 
en direct. 
Gezinsdiagnostiek 
De symbiose met vader wordt steeds helderder. Stiefmoeder zegt dat zij het op wil geven. Ze 
trekt zich terug, maar blijft aanwezig. 
Systeemwerking 
Er is veel weerstand om de opdrachten consequent uit te voeren. Er is veel onderlinge inter
actie over de consequente houding van de therapeuten. De regie van de therapeuten staat onder 
druk. 
Circulaire hypothese 
T heeft het tot kunst verheven om de anderen verantwoordelijk te laten zijn voor de interac
tie om hem heen. Zodra de anderen daar op ingaan, vertoont hij onverantwoordelijk gedrag 
(provocaties, agressie, dwingend zijn). 
Het is een zeer gesloten systeem, waarin sprake is van een wederkerige gevangenschap. 
Moeder in Amerika moet nu actief betrokken worden om het systeem te doorbreken. 

Tusseninterventie, juli 1995 
De therapeuten nemen contact op met moeder per telefoon, fax en brief 

De therapeuten beschrijven hoe het met T gaat en dat zij denken dat contactherstel van groot 
belang is voor T. Zij vragen aan moeder of ze contactherstel wil, en als ze dat wil in welke 
vorm ze dat zou willen. De therapeuten doen de suggestie om een videoband met T te maken 
en op te sturen. Ze vragen of zij dat ook zou willen doen. Moeder wil graag meewerken en 
vindt de suggestie van de video prima. 

Vierde vervolgsessie, augustus 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Omdat de opdrachten niet consequent uitgevoerd konden worden vanwege de problemen die 
ieder met de opdrachten had, kijken wij niet terug naar de opdrachten. De therapeuten ver
tellen T dat ze contact hadden met zijn moeder en dat ze afgesproken hebben om een video
band op te sturen. 
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Bijstelling en herhaling 
We doen vandaag of je moeder erbij is en we tegen haar kunnen praten. We gaan een video
band voor haar maken, die we op gaan sturen. We denken dat ze er een terug zal sturen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Contact tussen moeder en T blijven stimuleren. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Blijheid en enthousiasme bij T over herstel van het contact, en ook bij de biologische moe

der. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het herstel van de karmische band werkt mee aan het verwerken van het scheidingstrauma. 
De vitaliteit bij T neemt toe. 
Gezinsdiagnostiek 
Het herstellen van de moeder-zoon relatie resulteert in een duidelijker begrenzing tussen de 
biologische moeder en het gezin van vader. Het maakt de scheiding voor T tot een beleefba-
re realiteit. 
Dat geeft ruimte voor stiefmoeder om met haar gezin en T een eigen relatie op te bouwen. 
Systeemwerking 
In het gesloten systeem tussen T, de groepsleiding (instituut) en thuis ontstaat onzekerheid 
en beweging door de nieuwe actor (moeder) in het systeem. 
Circulaire hypothese 
Doordat er openingen komen in het gesloten systeem ontstaat er ruimte voor eigen interac
ties van de verschillende systeemonderdelen met T. Hij staat meer open voor de eigenheid 
van de verschillende realiteiten. Daarmee wordt T toegankelijker en zijn gedrag minder nega
tief. Dat geeft meer openingen. 

Vijfde vervolgsessie, september 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Thuis: T is ondernemend. Zowel met vader als met stiefmoeder is er een goede communica
tie. De kartonnen doos en het stampen worden soms bij boosheid gebruikt. 
Instituut: T is vrijwel steeds op tijd voor het ontbijt. Wel is er vier keer agressie in de vorm 
van slaan. 
Therapeuten: Zij vertellen over het contact per brief, telefoon en video tussen moeder en T. 
Bijstelling en herhaling 
De therapeuten bevestigen dat de afspraken goed verlopen en door moeten gaan. 
Stimuleren van de plannen van moeder om naar Nederland te komen voor een bezoek aan T. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Hoe kun je omgaan met T's bijzondere, dwangmatige gedrag? Probeer thuis en op het insti
tuut creatiever en gekker te zijn dan hij. 
Opdracht is om T onverwachts beet te nemen. 
Voor T zou het goed zijn als het leven vanzelfsprekend 'dwingend' wordt zoals op een (the
rapeutische) boerderij. Als lijn voor de toekomst moet dit verder opgepakt worden. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
T reageert op onverwachte 'kiepstoel'-actie van de therapeut met een gil, oogcontact en lachen. 
Een adequate interactie. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
T maakt eigen rituelen: bed afhalen en weer opmaken, zijn sloop onder zijn kussen leggen, 
een bepaalde plek waar de mayonaise moet staan, enzovoort. De rituelen hebben een dwin
gend karakter. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader neemt iets meer afstand en stiefmoeder kan iets meer doen in het contact met T. 
Zijn eigen moeder wordt, op afstand, actief. 
Systeemwerking 
Iedereen is zeer actief en betrokken in het proces en kan de situaties met T hanteren. 
Circulaire hypothese 
Als T 'gewoon' doet, slaapt de omgeving in. Onverwachts gedrag of dwingende rituelen van 
T leiden bij mensen die met hem moeten omgaan tot actie. Daardoor gaat T weer 'gewoon' 
doen en wordt hij minder actief. Bij inactiviteit van T dreigt de omgeving mee in te slapen. 

Zesde vervolgsessie, oktober 1995 
Aanwezig: IP, vader, stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Thuis: T is minder obstinaat. Er zijn geen explosies meer. Er is ruimte om te knuffelen. T 
krijgt in de sessie een rode kleur als hierover in de sessie gesproken wordt en bevestigt dat 
het goed gaat. 
Instituut: Er is veel goeds te melden. Er zijn nauwelijks buien. De opdrachten verlopen goed. 
T is vrijwel altijd aan het ontbijt. 
Bijstelling en herhaling 
De bestaande afspraken consolideren en het contact met zijn biologische moeder voorberei
den en zoeken naar plaatsing op een therapeutische boerderij. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
In deze sessie wordt een filmpje gedraaid toen T vijfjaar oud was. Daarin valt op dat hij via 
het fysieke contact maakt: klimmen, stoeien, enzovoort. 
T bloost bij fragmenten uit de film. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Gezinsdiagnostiek 
De naderende komst van de biologische moeder actualiseert bij vader de nog niet verwerkte 
scheidingsemoties. 
Systeemwerking 
Coöperatief meewerkend. Het systeem gelooft in de werking van de interventies. 
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Circulaire hypothese 
Het is voor T moeilijk om zich als individu te manifesteren. Hij heeft dit de afgelopen tijd 
vooral gedaan door middel van extreme rituelen en agressief gedrag. De daadwerkelijke ont
moeting met moeder en de ervaring dat hij iets aparts met moeder kan hebben én iets apart 
met het gezin van vader, zal ook de eigen positie van T versterken. Het zal zijn individuatie 
vergroten. 

Zevende vervolgsessie, november 1995 
Aanwezig: IP, vader stiefmoeder, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Thuis: Geen probleemgedrag. T is blij, opgewekt en alert. De relatie met stiefmoeder is meer 
ontspannen. 
Biologische moeder: Zij is op bezoek geweest. Het contact was warm en actief. 
Instituut: De opdrachten worden moeiteloos uitgevoerd. T komt op tijd aan het ontbijt. 
Overmatige boosheid komt nog sporadisch voor. 
Bijstelling en herhaling 
Voortzetten huidige ontwikkeling. Activeren van spontane interacties. Speels zijn in de 
opdracht. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Niet van toepassing. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
T is vrolijk, ontspannen en alert. In de sessie is de sfeer tussen alle deelnemers ontspannen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Bij T betekent voeten uit elkaar en hoofd naar beneden: inactieve aanwezigheid. 
Als T zijn voeten bij elkaar doet en zijn hoofd omhoog, betekent dat: alertheid en ingescha
keld zijn. 
Gezinsdiagnostiek 
Zowel vader als biologische moeder (ex-echtgenoten) hebben moeite een heldere geschei
den realiteit neer te zetten. Zij hebben moeite om naar elkaar grenzen te stellen. 
Systeemwerking 
Rond T zit het systeem goed op één lijn. De structuur rondom het in- en uittreden in het sys
teem van moeder wordt door de therapeuten aangegeven. 
Circulaire hypothese 
Idem aan zesde sessie. 

Achtste vervolgsessie, december 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Thuis: Het gaat goed. Af en toe heeft T koddige rariteiten, zoals in de wasbak plassen. 
Instituut: Het gaat goed. T doet met alles mee. 
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Bijstelling en herhaling 
Consolidering. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
We spreken af dat we de volgende keer de behandeling afsluiten. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Gemoedelijke, rustige sfeer. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Gezinsdiagnostiek 
Geen aanvullingen. 
Systeemwerking 
Idem vorige sessie. 
Circulaire hypothese 
Geen aanvullingen. 
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Laatste sessie, januari 1996 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

z 

/ \ 

: V -
\>^ 

À 
A 

Vader 

Groepsleiding 
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Verbaliseren impressies 
Vader: In het begin waren er niet te ontwarren knopen. T had veel gezichten. Er was veel strijd 
en veel liefde, dat was chaotisch. Nu zijn T en ik ten opzichte van elkaar zelfstandiger gewor
den. 
Stiefmoeder: In het begin was het richtingloze wanhoop. Er klopte niets van. Nu zit er lijn in. 
Het gaat beter, maar het is nog niet klaar. T gedraagt zich beter. 
Groepsleiding: In het begin was er veel chaos en donkere wolken. Nu is het een rustig vaar
water in een rustig landschap met een richting. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
Bij de start van de therapie was er chaos, een kluwen waarin T een zo sterke claim op vader 
legde, dat hij de anderen agressief en dreigend aan de kant zette. Er was een algehele impas
se van angst voor agressie. Plus een afwezige moeder in Amerika. Nu is deze kluwen ontward 
en geordend. T heeft een eigen relatie ontwikkeld met thuis (vader, stiefmoeder en dochter), 
met het instituut (groepsleiding en anderen), met moeder, en vice versa. Er is meer ruimte 
voor ieder individu. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow up 
Iedereen onderschrijft de positieve conclusie. Voorts wordt het belang aangegeven van ver
dere training van de zelfstandigheid van T en een eigen positiebepaling ten opzichte van thuis, 
moeder en anderen. Het advies is om een onafhankelijke belangenbehartiger voor T te zoe
ken, opdat niet de oude kluwen ontstaat. Vader wordt geadviseerd dat het goed zou zijn als T 
moeder bezoekt in Amerika. 
Follow-up: op afroep kan er een herhalingssessie gearrangeerd worden als de relaties voor 
één van de betrokkenen ingewikkeld dreigen te worden. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Stiefmoeder decielscore 8 
Gil/schreeuwbuien 
Zeuren 
Stereotiep klank- en taalgebruik 
Stiekem gedrag 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Onterechte kritiek uiten/mopperen 
Liegen 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 

Slaafs gedrag 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 
Obsessief/dwangmatig handelen 
Stoken (tegen elkaar uitspelen) 
Niet kunnen incasseren 

Na de laatste sessie 

Stiefmoeder 
Lijst niet ingevuld; zie tekst van begeleidend briefje bij 
NVOS 

Vader decielscore 5 
Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Slaafs gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Provoceren/uitdagen 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 

Groepsleiding decielscore 4 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Obsessief/dwangmatig gedrag 

Vader decielscore 6 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 

Groepsleiding decielscore 1 
Clownesk gedrag 
Extreme traagheid 
Zich afzonderen/terugtrekken 
Obsessief/dwangmatig gedrag 
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TVZ profiel 

• start behandeling 

-m— einde behandeling 
door. 

Gemakkelijk/moeilijk: 
Decielscore start 2 
Decielscore einde 7 

Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 

Score overlapt voor overige elementen 

• start behandeling 

—•— einde behandeling 
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Weergave NVOS 

De vragenlijsten na het einde van de behandeling zijn alleen door vader ingevuld. Vader en 
stiefmoeder stuurden een briefje dat ze beiden ondertekenden. Ze schreven daarin dat de 
vragen niet altijd goed van toepassing waren door de veranderde omstandigheden. T woont 
niet meer thuis, er is alleen een bezoekregeling. T is 17 jaar en hard op weg naar een zelf
standig leven. Stiefmoeder is ondersteunend ouder en vond de vragenlijsten niet meer op haar 
van toepassing. 

Scores moeders A categorieën 

?7 1 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

4(1 " " '" ! Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

^ 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

IS. 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

4S 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

81 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

V 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

s> 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

vt 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

so 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

SS 1 _ _ 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

77 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

7(1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

11 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Moeder contr 18 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Moeder contr 
88 "•' ':• 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 
o 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Moeder klin 
16 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang .— 
44 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang H8 Moeder x start 
8(1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

^^ 
0 . , , , 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Moeder x eind 
20 40 60 80 100 
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Scores vader A categorieën 

26 
37 
40 
70 
31 
40 
68 
68 
35 
46 

60 

S ' 1 S S 
38 ! 
52 
83 
70 

... J 

37 
45 
60 
60 
29 
36 
63 
72 

"""""" i 

33 
42 
47 
48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

CC Vader contr 

• Vader klin 

• Vader x start 

I Vader x eind 
20 40 60 100 

Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
4.0 
8,0 - -- - -0 - -- - -
2,1 1 
3,5 
6,0 
4,0 

. . . . ] 

B score moeder 

B score vader 

CU Contr groep 

CC! Klin groep 

CC Onder x start 

I Ouder x eind 
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Scores moeders C categorieën 

4(1 1 
44 
61 
n 
44 L| 
46 

L| 

0 
41 1 
41 1 
«16 1 
n 
40 
6̂ 
R"> 1 

n 
4S 1 

1 1 T  

•n ! 

1 1 T  

S8 ! 
1 1 T  0 | t   1 1 T  

20 40 60 80 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

100 

Zl Moeder contr 

I I Moeder klin 

F~1 Moeder x start 

I Moeder x eind 

Scores moeders D categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

I I Vader contr 

• Vader klin 

• Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores vaders D categorieën 

84 1 
'Il 1 
60 
67 
40 
48 1 
67 
63 
34 
54 
80 

46 
62 1 80 
73 

::::\ :•:::'! 
34 
52 
72 
67 

20 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

L J Vader contr 

• Vader klin 

L J Vader x start 

H Vader x eind 
40 60 80 100 

Scores groepsleiding A categorieën 

masmmmsmasn 

48 L H H H U H H H H H L 

mmmsmmmmsw. 
62 p 
4s rani^^nBBRRriÉlillÉttiipippi 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindhelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

L J Gem groepsleiding 
start 

H Gem groepsleiding 
eind 

20 40 60 80 100 

Scores groepsleiding B deel 

B score 

LH Contr. groep moeders 

L J Klin. groep moeders 

LH Contr. groep vaders 

H Klin. groep vaders 

H Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
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Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
Zl Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 
100 

Scores groepsleiding D categorieën 

60 
77 
67 
53 
80 
60 
80 
60 
60 
67 

20 40 60 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
LH Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
100 
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Casus 10 (6.10) 

Voorgeschiedenis van A 
Geboortejaar: 1970 
Jaar van opname: 1992 
Datum start combinatiebehandeling: mei 1994 
Samenstelling gezin: Vader, moeder, broer (enkele jaren ouder), A (alle kinderen zijn uit huis) 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
De zwangerschap verliep zonder complicaties en bijzonderheden. De geboorte was zwaar. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
A is opgegroeid in een agrarisch milieu. Het gezin woont tamelijk afgelegen. Er is onderling 
een sterke band. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 

Lichamelijk heeft A zich goed ontwikkeld. Opvallend was als klein kind zijn grote hoofd. 
Hij bleek platvoeten te hebben en X-benen. Hij heeft grote handen en voeten. Er is sprake van 
lichte vormanomalieën aan zijn oren. Hij heeft een allergie voor rijst. A heeft altijd een gril
lig eetpatroon gehad; afhankelijk van zijn gemoedstoestand at hij veel of vrijwel niet. A 
heeft vanaf zijn kindertijd tot nu toe meer slaap nodig dan gemiddeld. Op negentienjarige leef
tijd is hij medisch behandeld in verband met excessief masturberen. 
Verloop motorische ontwikkeling 

A is gaan staan, lopen en dergelijke binnen de normale grenzen. Hij heeft leren fietsen. Hij 
is motorisch normaal ontwikkeld. De motoriek is altijd houterig geweest. Zijn bewegingen 
waren en zijn niet soepel en lenig. Als kind heeft hij periodes gehad waarin hij veel stereo
tiepe bewegingen maakte met zijn handen en zijn bovenlichaam (wiegen). 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 

Vanaf ongeveer 2 jaar geven de ouders aan dat A niet zo reageert als zijn broer op dezelfde 
leeftijd. A is in zijn eigen wereld en geeft geen direct antwoord of reactie als er iets gezegd 
of gedaan wordt. De ouders twijfelen dan of hij goed hoort. Er zijn geen lichamelijke feiten 
die aantonen dat dit het geval is. Op negenjarige leeftijd wordt benoemd dat A een gestoor
de relatie heeft ten opzichte van voorwerpen en mensen. Ten opzichte van leeftijdgenoten is 
hij erg in zichzelf gekeerd. Hij zoekt geen contact. Hij ontwikkelt wel duidelijke voor- en 
afkeuren voor mensen. Vanaf zijn veertiende jaar heeft A in moeilijke periodes gil- en gooi-
buien, dit vooral in het instituut waar hij opgenomen is. Rond zijn negentiende jaar zijn er ook 
thuis uitbarstingen met messen gooien en slaan. 
Spraak, taal, begrip, spel 

De taal- en spraakontwikkeling is ernstig verstoord. A begon op driejarige leeftijd met het 
spreken van losse woorden. Hij is gaan spreken in twee-woordzinnen. Zijn taalgebruik is 
stereotiep en gekoppeld aan zijn eigen dwangmatige interesses. Er is sprake van echolalie. 
Dit patroon is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Hij is 'ik' en 'nee' gaan zeggen op 
negentienjarige leeftijd. Zijn passieve taaibegrip is altijd veel beter geweest dan zijn actieve 
taaibegrip. A begrijpt gesproken taal vanaf zijn kindertijd. 
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4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
A is altijd gezond geweest. Er zijn geen ziekenhuisopnames geweest. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Vanaf ongeveer tweeënhalf jaar hebben de ouders de overtuiging dat er iets met A aan de hand 
is. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
Door een arts van een instituut voor kinderen met een verstandelijke handicap is de diagno
se geretardeerde ontwikkeling en primair infantiel autisme gesteld. Tevens wordt vastgesteld 
dat hij een ernstige verstandelijke handicap heeft. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
A is van half 1975 tot en met half 1981 opgenomen geweest in een school voor bijzonder heil-
pedagogisch onderwijs op ZMLK-niveau. 
Van 1981 tot en met begin 1992 is hij opgenomen geweest in een instituut voor kinderen met 
een verstandelijke handicap. De school die A voorheen bezocht maakt deel uit van dit insti
tuut, zodat A geen schoolwijziging ondergaan heeft. 
Van begin 1992 is hij opgenomen in een volwassen instelling voor mensen met een verstan
delijke handicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
A wordt beschreven als een pietepeuterig en precies jongetje. Hij vertoonde dwangmatighe-
den zoals het aan 'haar willen voelen'. Voorwerpen ordende hij op een vaststaande manier. 
Vanaf zijn veertiende jaar heeft hij periodiek gedragsproblemen vertoond. Hij sloeg mensen 
en gooide met voorwerpen. Daarnaast worden zijn stemmingsschommelingen genoemd. Hij 
kan vrolijk en uitgelaten zijn, maar ook teruggetrokken en in zichzelf gekeerd. Hij heeft altijd 
in meer of mindere mate dwingend gedrag vertoond. Hij moet dan bepaalde handelingen 
verrichten en raakt gefrustreerd en boos als dat niet kan. 
9 Reden voor opname 
A is een jongeman met een verstandelijke handicap. Hij heeft begeleiding nodig om zijn dage
lijkse handelingen te verrichten. Hij is sterk afhankelijk van veiligheid en voorspelbaarheid 
in zijn omgeving. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Na de overstap naar de volwassen instelling is A's gedrag problematisch geweest. Hij heeft 
aangegeven het niet naar zijn zin te hebben. Daarnaast zijn er gedragsproblemen ontstaan in 
de vorm van dwingend en agressief gedrag. Hij wil op zijn voorwaarden bijvoorbeeld 'haar 
voelen' en slaat regelmatig medewerkers. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 10-1994 
Stanford-Binet: I.Q. = 33,1.L. = 5; 9 jaar 
A staat wat onzeker te kijken als ik hem op kom halen, maar als de groepsleider zegt dat het 
niet eng is, herhaalt hij 'niet eng' en loopt met me mee. A heeft de dwang dat hij wil dat je 
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zijn haren voelt en we spreken af dat ik dat één keer zal doen. Gedurende de testafname pakt 
hij een aantal keer mijn arm beet, omdat hij wil dat ik weer aan zijn haren voel. In het begin 
laat hij me meteen los als ik hem aan de afspraak herinner, maar hoe langer we bezig zijn 
des te moeilijker het voor hem wordt. A werkt goed mee. Alles gaat wel wat traag. Hij moet 
soms flink aangespoord worden voordat hij een opdracht uitvoert. De verbale taken zijn het 
moeilijkst. Als A een antwoord moet geven, herhaalt hij meestal alleen de laatste woorden 
van de vraag. Ik ben ervan overtuigd dat hij wel weet wat het is, maar dat zijn communica
tieprobleem hem verhindert het te zeggen. Op indirecte vragen (bijvoorbeeld watje ergens 
mee kunt doen in plaats van wat het is) geeft hij wel een antwoord. De tekenopdrachten gin
gen heel goed. Bij het natekenen van een ruit viel op dat hij er een heel star patroon van maak
te. De punt van een nieuwe ruit begint precies bij de punt van een eerder getekende ruit. 

Bij het eind van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 11-1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 40 I.L. = 6; 11 jaar 
Peabody Picture Vocabulary Test: woordleeftijd = 4; 7 jaar. 
A is een stuk rustiger dan tijdens de testafname een jaar eerder. Hij vraagt een paar keer of ik 
wegga, maar wanneer ik hem herinner aan de afspraak dat ik wegga als we klaar zijn, is het 
goed. A vraagt dit keer slechts tweemaal of ik aan zijn haren wil voelen, zijn repertoire heeft 
zich echter wel enigszins uitgebreid, want ik moet ook voelen hoe zijn handen zweten, en hij 
wil een kus. Als ik na één kushandje zeg dat het zo genoeg is, staat hij op en wandelt stralend 
door de kamer. Dit blijkt ook bij het natekenen van de ruit. A tekent dit maal gewoon drie 
losse ruiten. Hij lijkt het contact prettiger te vinden dan vorig jaar. 

Eerste sessie, mei 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: Vader en moeder zijn radeloos en kwaad op instituut. Hun zoon heeft zonder hun 
instemming door de arts psychiatrische medicatie voorgeschreven gekregen. Gevolg: geeste
lijk en lichamelijk werd hun zoon een wrak. Hij heeft pijn, is apathisch en agressief, alle
maal door elkaar. Ze voelen zich door het instituut niet serieus genomen. Ze hebben'er nu 
geen vertrouwen meer in. Ouders hebben een algeheel gevoel van crisis. 
Groepsleiding: A vertoont agressief gedrag. Hij slaat, vertoont obsessief verzet en is onhan
teerbaar. Dat liep door de bijwerkingen van de medicijnen uit de hand en leidde tot een cri
sis. Hij is in een structuurgroep met individuele begeleiding geplaatst. A blijft passiefin ver
zet met extreme dwangen: 'haar voelen', 'huis toe' en agressieve uitbarstingen. De mede
werkers van het instituut zijn ook wanhopig vanwege de conflictsituatie met de ouders. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: In wezen is iedereen diep ongelukkig. Ouders en de mensen in het 
instituut hebben geen vertrouwen meer in elkaar. En met A gaat het steeds slechter. Zijn dwan
gen nemen toe, hij verzet zich, heeft agressieve uitbarstingen en maakt een ongelukkige 
indruk. Iedereen zit gevangen in een negatieve situatie en voelt zich machteloos. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: Het is belangrijk dat A zich weer gelukkiger gaat voelen 
actiever en zelfstandiger wordt en dat hij zich zowel thuis bij zijn ouders als bij de mensen in 
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het instituut meer geborgen, meer thuis gaat voelen. 
Contract: Iedereen is akkoord met de voorwaarden van de combinatiebehandeling, zowel de 
ouders als de mensen van het instituut willen er aan gaan staan. Maar de ouders zijn te wan
hopig om te geloven dat het kan helpen. 

Tweede sessie, juni 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
Als A na een weekend thuis terugkomt op het instituut, dan is hij agressief, loopt weg en ver
nielt dingen omdat hij thuis wil blijven. Thuis heeft hij buikpijnklachten. 
Herdefinitie probleem 
Het is goed dat A zo duidelijk zijn eigen wil kenbaar maakt. Hij moet daarom zelf ingescha
keld worden om de overgang van thuis naar het instituut te kunnen maken. 
Werkrichting en -opdracht thuis en in instituut gelijk 
A moet leren de overgang van thuis naar instituut met minder extreem problematisch gedrag 
te maken. Dat kun je doen door hem zelf afscheid te laten nemen. 
Opdracht voor thuis en instituut is: Als de ouders A terugbrengen naar het instituut, gaat A 
met zijn ouders koffie drinken op groep. Daarna loopt hij met zijn ouders naar de auto. De 
ouders zeggen: A, je gaat nu terug naar de groep. Wij gaan naar huis. De ouders wachten bui
ten de auto tot A terugloopt naar zijn groepshuis en uit zicht is. 
De tekst van de opdracht moet thuis en in het instituut herhaald worden. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 
- Ik wil bij mijn ouders zijn en jullie kunnen me wat. 
- Ik mis gezelligheid. 
- Ik heb een hekel aan dingen moeten (structuur). 
- Ik wil serieus genomen worden in wat ik niet wil. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een klein kind dat heimwee heeft. Buikpijn, ziek, terug willen. Hoe aardig mensen ook 

zijn, je wilt alleen maar terug naar papa en mama. Dus: acceptatie, troosten, berusting, con
tact en oefenen. 

2 Militair die uitgezonden wordt. Iedereen verdrietig, toch ga je. Dus: flink zijn en hopen dat 
het goed komt en vertrouwen. 

3 Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er ras mee heen. Dus: gevecht stop
pen en eerlijk in drieën delen. 

Circulaire hypothese 
A wil niet in het instituut zijn - het instituut wil A een thuis bieden - A wil naar zijn ouders 
- ouders willen A maar even thuis - zij twijfelen aan het instituut omdat A daar niet wil zijn 
- A voelt twijfel - dit verhoogt het verzet tegen het instituut, enzovoort. 
Oriëntatie en richtingbepaling 
De omgeving wil nu van alles en A verzet zich, dus moet datgene wat er moet gebeuren en 
gewild wordt meer een zaak van A zelf worden. 
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Tusseninterventie 
Briefwisseling met groepsleiding 

Eerste vervolgsessie, augustus 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
A heeft goed afscheid genomen. 
De tekst is 's avonds met hem doorgenomen, zowel thuis als in het instituut. 
Bijstelling en herhaling 
Opdracht blijft onveranderd gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Probleem: De ouders hebben moeite met de medicatie van A. Zij willen ervan af. De mede
werkers van het instituut hebben problemen met het agressief slaan en dwingend haren voe
len van A. 

Afspraken: De therapeuten zullen met de arts en de psychiater overleggen over de medicatie. 
Opdracht 2: Zowel thuis als in het instituut wordt een houtblok met een hamer en spijkers 
klaargezet waarop A mag slaan, in plaats van op mensen. Dit wordt als tekst toegevoegd aan 
de tekst van de eerste opdracht. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 

A is gespannen en wil dwingend 'haar voelen' bij de therapeuten. De therapeuten weigeren 
dit toe te staan. A blijft proberen, maar de therapeuten houden hem op afstand. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Het verbale vermogen van A is zwak en beperkt. Hij begrijpt wel watje zegt. Zijn wilsuiting 
is massief, gestuwd en dwingend. Zijn lijfis groot en hoekig en straalt onverzettelijke wils
kracht uit. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders kunnen redelijk met A omgaan, maar kunnen zijn dwingend 'haar voelen' niet stop
pen. Ze behandelen hem nog sterk als een jong kind. De broer van A heeft er een hekel aan 
als A aan hem zit. Dit leidt bij A tot extra fixatie op zijn broer als die er is. 
Systeemwerking 
Instituut en ouders zijn welwillend, maar hebben nog beide op hun eigen manier moeite de 
regie bij de therapeuten te laten. 
Circulaire hypothese 
Hoe meer ruimte A krijgt om te slaan of te dwingen, des te meer angst en onmacht ontstaat 
er m zijn omgeving. Die reactie maakt A weer ongelukkig, wat leidt tot extra dwingen. 

Tusseninterventie 
Overleg door de therapeuten met arts en behandelteam 
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Tweede vervolgsessie, september 1994 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Afscheid nemen: therapeuten leggen uit dat het een uitgestelde ieaving-home' pro
blematiek is. Het losmaken tussen A en de ouders is niet goed gegaan, dat moet overgedaan 
worden. 
Ad 2: De afspraak over de medicatie: de arts is akkoord met afbouw van de medicatie en 
doet een voorstel tot afbouw. 
Uitleg therapeuten: het is belangrijk dat A zowel in het instituut als bij zijn ouders dezelfde 
opdracht en uitvoering tegenkomt, zodat hij 'eenheid' ervaart. Anders blijft hij 'splitting' 
veroorzaken. 
Bijstelling en herhaling 
Voornemen: Het zou goed zijn als A vaker naar huis kan gaan. Hij heeft dan meer gelegen
heid tot oefenen. Bijvoorbeeld elk weekend. 
Deze nieuwe regel bespreken wij als A er de volgende keer bij is, evenals het voornemen tot 
afbouw. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Ouders en instituut denken na over maatregelen om de veiligheid bij agressie van A te waar
borgen, als vervanging van de sederende medicatie. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- Moeder heeft de wens dat het contact met het instituut spontaner zou worden. 
- De sfeer in de sessie is opener. 
- Moeilijke onderwerpen zoals agressie en medicatie kunnen constructief besproken wor

den. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Niet van toepassing omdat A ziek is. 
Gezinsdiagnostiek 
De 'wees spontaan' paradox is de beste garantie voor ongelukkig zijn. Als er in het gesprek 
eenheid is, dan zegt moeder vaak iets om de eenheid te doorbreken. 
Systeemwerking 
Er is weerstand tegen de regie van de therapeuten. Elk subsysteem wil zelf bepalen. Het ouder-
systeem neigt tot negatieve feedback. In het instituut is men onderling verdeeld. De groeps
leiding wil de therapeuten volgen; de arts wil een eigen koers bepalen en werkt mee met forse 
tegenzin. 
Circulaire hypothese 
Als de partijen niet van elkaar gaan houden, dan reageert A daarop met gedrag dat onenig
heid veroorzaakt en blijft hij in een negatieve afhankelijkheid steken. Dit zal de ouders en de 
medewerkers van het instituut weer ontmoedigen en leidt er uiteindelijk weer toe dat ouders 
en medewerkers van het instituut elkaar diskwalificeren. 
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Derde vervolgsessie, oktober 1994 
Aanwezig: IP, vader, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : De ' afscheid-opdracht' wordt consequent toegepast en werkt goed. In het instituut blijkt 
dat de precieze formulering steeds opgefrist moet worden. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: Opdracht: A gaat zo mogelijk ieder weekend naar huis. Het doel is om vaker te oefe
nen afscheid te nemen en te leren leven op twee plekken. Bij herhaling van de opdracht geeft 
A door non-verbale uitingen aan er iets van te begrijpen (hoofdknikken en lachen). 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
A loopt regelmatig weg bij onvrede en oplopende spanning. De groepsleiding is daar bezorgd 
over. 

Opdracht 3: Als A weg loopt in het instituut, fietst een groepsleider rustig achter hem aan en 
praat tegen hem tot hij moe is en weer mee teruggaat. 
Opdracht 4: Bij stuwing en oplopende spanning oefent de groepsleiding de attitude: Ik merk 
dat we ruzie krijgen. Ik bel de bereikbare persoon. Ga maar in de stiltekamer zitten. 
Als dit thuis gebeurt, praat moeder rustig op hem in en gaat samen met A iets doen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
A is rustig in de sessie. Hij kent de namen van therapeuten en noemt deze steeds. 
Moeder is afwezig wegens ziekte. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Er is weinig direct begrip bij A. Hij heeft wel gekoppeld aan ervaring. Hij heeft weinig besef 
van tijd. Hij moet zijn kracht meer richten door in de middag lichamelijke activiteiten te doen. 
De vermindering van medicatie moet starten met de bedoeling dat A meer contact krijgt met 
zijn eigen gevoel en dus meer kan gaan sturen. 
Gezinsdiagnostiek 
Is A rustiger omdat moeder er niet bij is? Of omdat ouders en instituut voelbaar beter samen
werken? 
Systeemwerking 
Er is minder weerstand; de onderlinge verhoudingen zijn positiever. 
Circulaire hypothese 
Ten diepste wil A zelfstandig worden. Als ouders en instituut meer van elkaar gaan houden, 
voelt A eendracht en steun en werkt meer mee aan opdrachten die zijn zelfstandigheid ver
groten. Houden ouders en medewerkers van het instituut minder van elkaar, dan reageert A 
met moeilijk gedrag als signaal dat hij eendracht wil. 

Vierde vervolgsessie, november 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Gaat goed. A gaat vrolijk naar huis en komt goed terug. 
Ad 4: Goed uitgevoerd, en levert beïnvloeding op. 
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Bijstelling en herhaling 
A praat de zinnen na als de therapeuten de opdrachten met hem herhalen. Maar A geeft uit
eindelijk met 'ja' en 'nee' goede antwoorden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Er is een lichte toename van slaan in het instituut (en 1 maal thuis). De vraag is: daagt hij uit 
of slaat hij van zich af? In de sessie wordt dit met A actief geprobeerd. Het lijkt er meer op 
dat A dit doet om uit te dagen. 
Opdracht 5: Een turflijst maken om het slaan te registreren (dit gebeurt in de sessie met A). 
Thuis en op het instituut moet de lijst bijgehouden worden. De therapeuten beloven na te den
ken hoe A kan oefenen anders uit te dagen, in plaats van slaan. 
Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Als het probleem van het slaan in de sessie geactualiseerd wordt, gaan de ogen van A lachen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De contactarmoede lijkt het gevolg van het feit dat A waarschijnlijk weinig nagebootst heeft 
in zijn vroege kindertijd. Er is een beperkt gedragsarsenaal aan imitaties. In deze richting zoe
ken de therapeuten een opdracht in verband met het uitdagen. 
Gezinsdiagnostiek 
A nog erg afhankelijk van vader en moeder. Zijn wereld is klein. Daarom is het zinvol om te 
zoeken naar relatieverbreding en differentiatie (broer, familie?). 
Systeemwerking 
Het systeem is nu consequent. Daardoor kunnen de zwakheden van A meer bespreekbaar zijn. 
Op betrekkingsniveau is de relatie ouders-medewerkers van het instituut broos positief. 
Circulaire hypothese 
Er gaat dreiging van A uit. Dat roept angst op bij ouders en medewerkers van het instituut. 
Dat neigt mensen uit hun gewone doen te halen. Dat versterkt het dreigen bij A, waardoor ook 
hij uit zijn gewone doen raakt. 

Vijfde vervolgsessie, november 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Gaat prima. 
De overige opdrachten worden goed uitgevoerd. 
Bijstelling en herhaling 
Niet nodig, de opdrachten blijven gehandhaafd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het 'haren voelen' als dwingend gedrag. Er is regelmatig oplopende spanning bij A. Hij dreigt 
te slaan en barricadeert de deur van zijn kamer. 
Opdracht 6: Bij haren voelen zeggen: "Ja, dat mag, als ik aangeef wanneer". Dat betekent 
dat het moment verplaatst wordt. Iedereen moet dat doen. 
De therapeuten brengen het thema in van relatieverbreding en logeren buitenshuis. 
Het omgaan met 'haren voelen' en de daarbij horende nieuwe attitude (zie opdracht 6) wordt 
in de sessie door therapeuten voorgedaan met A. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De ouders zijn rustiger. Het thema van relatieverbreding kan goed besproken worden. De sfeer 
is open. 

A heeft veel 'haarvoel-dwingelandij' naar de medewerkers van het instituut in de sessie. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
A is te open in zijn gevoelsgebied voor stemmingen van anderen. Deze 'astraliteit' bepaalt 
de inhoud van zijn eigen wereld. Hij bestuurt zijn gevoelens weinig vanuit zijn 'Ik'. Het fysie
ke lichaam en het etherlichaam geven het astraallichaam te weinig bedding. Een mogelijke 
ingang voor therapie is te oefenen in openen en sluiten. 
Gezinsdiagnostiek 
Het kerngezin leeft zeer geïsoleerd. Er is weinig verbinding met anderen. Het kerngezin is 
gesloten van aard. 
Richting: meer zoeken naar anderen buiten het gezin voor A. De ouders moeten dit zelf doen. 
Een positief bijeffect kan zijn dat het kerngezin zich meer opent. 
Systeemwerking 
Het systeem is congruent. De sfeer tussen de medewerkers van het instituut en de ouders is 
goed. 
Circulaire hypothese 
Als blijkt dat de ouders en de medewerkers van het instituut meer van elkaar houden, kan A 
meer zijn eigen weg gaan. Is dit minder het geval, dan gaat A reageren op spanningen en kan 
zijn eigen weg niet gaan. 

Zesde vervolgsessie, januari 1995 
Aanwezig: IP, vader, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Gaat goed. 
Ad 5: Het slaan neemt toe. De turflijst is niet bijgehouden. 
Bijstelling en herhaling 
Bijstelling ad 5: De lijst moet wel bijgehouden worden. Als hij thuis slaat, dan moet hij 
direct teruggebracht worden naar het instituut. Als hij slaat in het instituut, dan krijgt hij een 
time-out op de 'stiltekamer'. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Op het instituut onderzoeken of A door meer lichamelijke activiteit fysiek moe gemaakt kan 
worden. 
De afbouw van de medicatie dreigt te stagneren door de toename van het moeilijk gedrag. 
Geen nieuwe opdrachten. De opdrachten 1 en 5 worden aangescherpt. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Moeder is afwezig wegens ziekte. Zij heeft vader een lijst ter bespreking meegegeven. 
A is ontspannen in de sessie. Hij spreekt meer. 
In de sessie zijn alleen maar mannen aanwezig. 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
A heeft fysieke arbeid nodig. Te weinig fysieke arbeid betekent dat A een overcapaciteit aan 
energie houdt, die hij aanwendt in de vorm van negatief gedrag vanuit zijn gevoel van onvre
de (het astrale gebied). A heeft eenheid nodig, maar veroorzaakt tweespalt. 
Gezinsdiagnostiek 
De ouders zijn niet zo consequent in de afspraken. A bepaalt met zijn gedrag de reacties van 
zijn ouders. 
De ouders wel op bezoek geweest bij broers en zus met A. 
Systeemwerking 
De groepsleiding heeft onenigheid met andere medewerkers op het instituut rond A. De the
rapeuten hebben onenigheid met de arts over de afbouw van de medicatie. De ouders zijn niet 
consequent in het nakomen van de opdrachten van de therapeuten. A gaat dan meer twees
palt zaaien. De therapeuten moeten hun regie versterken. 
Circulaire hypothese 
De therapeuten moeten het netwerk rondom A actiever verzorgen, zodat alle neuzen weer 
dezelfde kant uit wijzen. 
Onenigheid in het systeem vergroot de neiging van A tot negatieve gedragstoename en dien
tengevolge tweespalt. Dus gaan de therapeuten in overleg met de arts over het voortzetten van 
de afbouw van de medicijnen. 

Zevende vervolgsessie, maart 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1 : Gaat prima. 
Ad 2: Tekst herhaald. 
Ad 5: Houtblok is er, opdrachten goed uitgevoerd. 
Ad 4: Goed uitgevoerd. 
Ad 3: Niet meer zo aan de orde. 
Ad 6: Goed uitgevoerd. 
A is vrolijk. Het luisteren gaat thuis goed. Hij heeft thuis geholpen met puinruimen in ver
band met een verbouwing. Op het instituut zijn weinig gedragsproblemen. 
Bijstelling en herhaling 
Alle opdrachten worden herbevestigd. Het is belangrijk om nog meer zinvolle fysieke arbeid 
in het programma in te bouwen met daarin ook keuzemomenten voor A. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
A heeft ruzie met een medebewoner gehad op het instituut met als gevolg een terugval van 
korte duur. 
Raakt zijn energie kwijt door zagen en fietsen. Hij heeft caesartherapie in verband met het 
verbeteren van het evenwicht tussen vasthouden en loslaten, en om soepeler te leren lopen. 
Afbouw medicatie wordt verder doorgezet na overleg van de therapeuten en de arts. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
A is in de sessie alert, actief, lacht en geeft meer antwoorden. 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
A is sterk. Zijn fysieke kracht moet meer ingeschakeld worden. Dit levert hem op astraal 
niveau meer positief gevoel op. Zijn eigen kracht verschijnt steeds meer en hij kan daarop 
worden aangesproken. Een positief gevolg hiervan is dat zijn 'Ik-integratie' toeneemt. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder is dominant. Vader is nu ook zwakker in verband met gezondheidsproblemen. Hij kan 
er minder actief zijn voor A. Het systeem opent zich. A is alleen op bezoek geweest bij een 
broer van één van de ouders. 
Systeemwerking 
Ouders hebben meer behoefte aan informatie van het instituut, opdat er betere afstemming 
kan zijn. Het instituut kan met deze behoefte langzaam beter omgaan. De communicatie gaat 
nu meer over inhoudelijke informatie in plaats van over de 'betrekking'. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 

Achtste vervolgsessie, juni 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Het afscheid nemen gaat voortreffelijk. De thuisweekenden verlopen prima. Alle eer
dere afspraken zijn een gewoonte geworden en fungeren als houvast. Er zijn vrijwel geen con
flicten met A op het instituut. Sinds anderhalve maand is A niet meer gesepareerd. 
Bijstelling en herhaling 
Er wordt naar gezocht om A nog meer zinvol werk te laten doen, zoals auto's wassen en hel
pen in de winkel. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Ouders stellen voor dat A af en toe een weekend niet naar huis komt, omdat A het op het insti
tuut ook naar zijn zin heeft, en A heeft niet altijd zin om naar huis te gaan. 
Afspraak: A slaat af en toe een weekend over. Kijken hoe dit verloopt. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
A lacht veel. De betrekking tussen de ouders en de medewerkers van het instituut is ont
spannen en open. 
Antroposofïsch-orthopedagogische diagnostiek 
A komt verlaat in de adolescentiefase. Nu komt zijn Ik-kracht pas tot leven. Hij toont meer 
positieve gevoelens. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder is rustiger en kan iets meer loslaten. De gezinscontext is smal, dat wil zeggen dat A 
het sterk van vader en moeder moet hebben. Het blijft belangrijk andere relaties buiten het 
kerngezin te vinden. 
Systeemwerking 
Rustig en constructief. De arts vertoont nog weerstand in de vorm van vertraging van medi-
cijnafbouw. 
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Circulaire hypothese 
Hoe opener en positiever de relatie tussen ouders en instituut, des te meer ruimte ontstaat er 
voor A om te individualiseren. Is er strijd tussen ouders en instituut (open, dan wel verbor
gen) wordt A somber en neigt tot agressie en dwingend gedrag, met als gevolg verdere 'split
ting' tussen ouders en instituut, met als gevolg toename van negatieve gedragsimpulsen. 
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Laatste sessie, juli 1995 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 
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Groepsleiding (1) 
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Groepsleiding (2) 

Groepsleiding (3) 
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Verbaliseren impressies 

Moeder: In het begin was A donker en opgesloten. Nu ervaar ik A als zonnig. Hij zingt meer 
en toont soms ook verdriet. 
Vader: In het begin waren er wolken en regen. Nu zijn er zonnestralen. A is hard opgeknapt 
Groepsleiding 1: In het begin was A kleurloos zonder perspectief. A was heel passief Nu is 
A kleurrijker. Hij staat meer op eigen benen. 
Groepsleiding 2: In het begin was A ondoordringbaar en bedreigend. Nu is A vrijer in de 
omgang met mensen, en warmer. 
Groepsleiding 3: In het begin was A angstig en opgesloten in zichzelf. Nu is A vrijer en zie 
ik hem fietsend over het terrein. 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
In het begin had A een actieve rol in het uiteendrijven (splitting) van de omgeving Ouders 
en medewerkers van het instituut kwamen tegenover elkaar te staan 
A raakte steeds meer opgesloten in zichzelf en gevangen in zijn eigen zwakheden. Voor de 
toekomst is het dus belangrijk dat mensen rondom A een positieve betrekking blijven ver
zorgen. Daarnaast blijft het belangrijk om contactmogelijkheden voor A buiten het kernge-
zin te realiseren. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow-up 
Er is algehele overeenstemming bij betrokkenen met betrekking tot de beleving van de ont
wikkeling. 

Het is belangrijk om de verworven structuur vast te houden. De therapie kan afgesloten wor
den. Er is geen follow-up nodig, onder de afspraak dat ieder in het systeem om een follow-
up contact kan vragen als er opnieuw een impasse dreigt. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling Na de laatste sessie 

Moeder decielscore 4 Moeder decielscore 4 
Zeuren Zeuren 
Stereotiep klank- of taalgebruik Stereotiep klank- of taalgebruik 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider Grote afleidbaarheid 
Provoceren/uitdagen Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen Slaafs gedrag 
Aandacht vragen door vermeende lichamelijke klach Zichzelf niet kunnen bezighouden 
ten/simuleren Obsessief gedrag dwangmatig handelen 

Vader decielscore 1 Vader decielscore 4 
Extreme traagheid Zeuren 
Aandacht vragen door vermeende lichamelijke klach Stereotiep klank- of taalgebruik 
ten/simuleren Grote afleidbaarheid 

Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Obsessief gedrag/dw angmatig handelen 
Niet kunnen incasseren 

Groepsleiding decielscore 6 Groepsleiding decielscore 7 
Zeuren Pesterige opmerkingen maken 
Stereotiep klank- of taalgebruik Stereotiep klank- of taalgebruik 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Zichzelf niet kunnen bezighouden Extreme traagheid 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen Zich afzonderen/terugtrekken 

Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
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TVZ profiel 

Gemakkelijk/moeilijk: 
Decielscore start 2 
Decielscore einde 4 

door. 

• start behandeling 

-•— einde behandeling 

SRZ profiel 

Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 

start behandeling 

einde behandeling 
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Weergave NVOS 

Scores moeders A categorieën 

Tl 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

411 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

50 
55 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

35 
45 ' 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

50 
48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

52 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

72 _ J 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

34 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

70 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

47 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 
1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

71 
74 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

30 
40 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 ! 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Moeder contr 
33 
28 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

• Moeder klin 
36 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 44 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang L J Moeder x start 
33 
24 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Moeder x eind 
40 60 80 100 

Scores vaders A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

I I Vader contr 

• Vader klin 

EU! Vader x start 

I Vader x eind 
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Scores moeders en vaders B deel 

B score moeder 

B score vader 

I I Contr groep 

L j Klin groep 

L j Ouder x start 

H Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

LU Moeder contr 

LU Moeder klin 

I i Moeder x start 

m Moeder x eind 

Score vaders C categorieën 

L J Vader contr 

• Vader klin 

[ I Vader x start 

• Vader x eind 
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Scores moeders D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

ZZ Moeder contr 

ZZ Moeder klin 

ZZ Moeder x start 

I Moeder x eind 

Sco?es vaders D categorieën 

84 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

77 Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

77 
80 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

40 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

48 : 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

47 
47 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

34 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

54 • 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

53 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

43 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

46 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

62 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

ZZ Vader contr 

UZI Vader klin 

ZZ Vader x start 

I Vader x eind 

7U 
60 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

ZZ Vader contr 

UZI Vader klin 

ZZ Vader x start 

I Vader x eind 

34 

57 
57 

1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

ZZ Vader contr 

UZI Vader klin 

ZZ Vader x start 

I Vader x eind 
40 100 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Prohlemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

ZZ Gem groepsleiding 
start 

I Gem groepsleiding 
eind 

100 
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Scores groepsleiding B deel 

I—I Contr. groep moeders 

B score L—1 Klin, groep moeders 

H Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

H Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
L J Groepsleiding start 

• Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

100 

L J Groepsleiding start 

I Groepsleiding eind 
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Casus 11 (6.11) 

Voorgeschiedenis van M 
Geboortejaar: 1987 
Jaar van opname: 1992 
Datum start combinatiebehandeling: december 1993 
Samenstelling gezin: Vader, moeder, broer (één jaar jonger) en M 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
In het begin van de zwangerschap had moeder botontkalking aan de rechterhand. Rond de 
derde maand werd er een groeiachterstand geconstateerd. Moeder moest veel rust houden. 
Er was een regelmatige controle middels echo's. De bevalling werd ingeleid en verliep zon
der problemen. M woog 3900 gram en had een goede apgar score. Hij was erg slap. De eer
ste twee dagen zag hij geel. Er was geen therapie voor nodig. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Vader werkt als beambte veel in nachtdiensten. Het kost de ouders veel moeite om het gezin 
te runnen, zowel financieel als praktisch. Beide kinderen zijn druk en onrustig. 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
De eerste tijd sliep M veel. Hij moest gewekt worden voor voedingen. Hij bleef lange tijd 
slap. Hij at goed. Hij is al snel te zwaar geworden en is dat gebleven. 
Verloop motorische ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling verliep vertraagd. Pas met negen maanden ging hij dingen pak
ken, met twee jaar schuiven op zijn buik en met drie jaar lopen na intensieve fysiotherapie. 
In zijn bewegingen wordt hij belemmerd door zijn overgewicht. Klimmen en klauteren is erg 
moeilijk voor hem. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
M is sterk gericht geraakt op volwassenen en vooral op zijn vader en moeder. Hij kan niet 
goed alleen zijn. Hij is jaloers op zijn broertje. Hij heeft als klein kind al veel behoefte aan 
aandacht. Hij heeft al vroeg door middel van negatief gedrag zoals schreeuwen, druk doen, 
enzovoort vaak negatieve aandacht gekregen. M is altijd moeilijk te sturen en te corrigeren 
geweest. 
Spraak, taal, begrip, spel 
M begon met drie en halfjaar te praten in zinnetjes van twee en drie woorden. De spraak- en 
de taalontwikkeling is ook daarna achtergebleven. M kan niet goed met andere kinderen spe
len. Er ontstaat zeer snel ruzie, die ontaardt in schreeuwen en slaan. M wil graag met zijn 
broertje spelen. Ook met hem ontstaat er steevast ruzie. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
M is nauwelijks ziek geweest en heeft geen ziekenhuisopnames achter de rug. In verband met 
zijn ontwikkelingsachterstand is hij in een observatiecentrum geweest. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Na een halfjaar werd duidelijk dat zijn ontwikkeling vertraagd verliep. Pas na de observatie 
kwam er duidelijkheid kwam over de aard van de achterstand. 
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6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
In de observatiekliniek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen is in een multidiscipli
nair team vastgesteld dat M een kind met een verstandelijke handicap is. Er is gedacht aan 
het Prader-Willy syndroom. Dit is echter niet bevestigd. Er is bij chromosomaal onderzoek 
een afwijking op het vijftiende chromosoom gevonden. Dit leverde geen diagnose op. Bij M 
zijn gedurende de observatieperiode diverse niveau-onderzoeken gedaan. Bij een leeftijd 
van vijfjaar bereikt hij een niveau van net boven de twee jaar. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
M is begin 1991 op een peuterschool geweest. 
Van juli 1991 tot mei 1992 is hij ter observatie opgenomen in een gespecialiseerde kliniek 
voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 
Vanaf mei 1992 is hij intern opgenomen in een instituut voor kinderen met een verstandelij
ke handicap. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
M is zijn hele leven te zwaar en te dik. Zijn motoriek is zwak. Gedragsmatig komen steeds 
naar voren zijn druk en onrustig gedrag, het snel ruzie maken, en het moeilijk corrigeerbaar 
zijn. 
9 Reden voor opname 
In verband met M's onrust biedt een situatie waarin leren en leven geïntegreerd zijn de mees
te steun voor hem. Gezien zijn verstandelijke handicap is het van belang hem niet te over
vragen. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
Zowel in de klas als in de leefgroep wordt M de eerste tijd benaderd vanuit de attitude: "Doe 
maar gewoon mee zoals alle andere kinderen. Je zult zien datje dat leuk zal vinden. Wij als 
volwassenen zullen je erbij helpen datje mee kunt doen". M heeft logopedie en bewegings
therapie gehad. M ontwikkelde zich in eerste instantie goed. Hij was enthousiast en ging met 
plezier naar school en voegde zich redelijk in het groepsleven. Na ongeveer een driekwart jaar 
kreeg hij bij het naar huis gaan en terug komen steeds meer moeite. Hij begon scènes te maken 
met schreeuwen en huilen. Zijn ouders vonden het verschrikkelijk moeilijk om hem terug te 
brengen, en bleven dagen ongelukkig. Thuis werd M extra verwend. In het instituut ging M 
steeds frequenter brutaal en agressief gedrag vertonen. 

Niveaubepaling 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 3/1994 
Stanford-Binet: I.Q. = 55,1.L. = 3; 9 jaar 
Stutsman: I.Q. = 35 
M heeft een matige verstandelijke handicap. M is ontzettend nieuwsgierig naar de inhoud van 
de dozen, kan zich niet bedwingen, graait er met zijn handen in. Hij heeft af en toe afleiding 
nodig door even met het materiaal te spelen, om zich daarna weer te kunnen concentreren. 
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Bij het eind van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 2/1995 
Stanford-Binet: I.Q. = 56,1.L. = 4; 6 jaar 
Stutsman: I.Q. = 40 
M is veel rustiger dan vorig jaar. Hij wacht af wat er gaat gebeuren en kan zich langer con
centreren. Hij mag één keer met een autootje spelen, ondertussen kan ik hem vragen blijven 
stellen. 

Eerste sessie, december 1993 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: Als gezin kunnen wij niet meer functioneren. Broertje (vier jaar) is ook druk en 
gebruikt medicijnen. Als broertjes M en X samen zijn, jutten ze elkaar op. Ze gillen, bonken 
en rennen. Ze zijn niet te stoppen en onhandelbaar. Vader en moeder nemen beiden een kind 
apart als ze thuis zijn en ze hebben dan een gescheiden programma. Ze kunnen als gezin niet 
meer samen functioneren. Ze voelen zich hulpeloos. 
Groepsleiding: M is ook op het instituut onhandelbaar. Hij bootst voortdurend het schreeu
wen van andere kinderen na. Hij eist dwingend aandacht op. Hij beschadigt zichzelf bij frus
tratie en schopt en slaat bij boosheid. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: Zowel op het instituut als thuis heeft M veel structuur nodig om 
enigszins mee te functioneren. Hij is erg opvliegend, agressief en onrustig. Er lijken weinig 
aanknopingspunten te zijn om hem rustiger te krijgen. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: M is alles, gevoel en wil tegelijk, zowel in het positieve als 
in het negatieve. Hij is daarin grenzenloos. Het moet mogelijk zijn om in M zelf een aan
knopingspunt te vinden om bij hem op een goede manier een grensgevoel-ervaring aan te 
brengen. 
Contract: Er is commitment bij de ouders vanuit een gevoel met de rug tegen de muur te staan. 
Ze zien het als een zoekweg die ze moeten gaan, ofschoon ze weinig energie meer over heb
ben. 

Tweede sessie, februari 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
M claimt voortdurend de aandacht van de volwassenen door iets te doen wat niet door de beu
gel kan (schreeuwen, meppen, gillen, koffie gooien, spugen, bril afpakken en broekpiassen). 
Herdefinitie probleem 
M kan goed zijn eigen zin doen en kan dus ook leren de zin van anderen te doen 
Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
M moet leren te wachten tot er iets komt, te luisteren, vragen te stellen en zich terug te hou
den. M is voortdurend in de 'vooruit', dat wil zeggen hij is bezig met wat komen gaat. Als hij 
moet leren ook te doen wat een ander zegt, moet hij ook leren in de 'achteruit' te gaan. 
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Opdracht 1: M gaat eenmaal per dag, zowel thuis als op het instituut, van één punt naar een 
ander punt, achteruit lopen met zijn handen bij elkaar. Vier maal heen en weer. Samen met 
de ouders en de groepsleiding. Het streven is dat hij leert om het alleen te doen. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 

Ik heb plezier in het leven als het me lukt om te zorgen dat er ongewone ondeugdenden en 
wilde dingen gebeuren. Grote mensen worden boos op mij. Dat is niet leuk, maar dat voel ik 
met door nog meer bezig te gaan met ondeugende dingen. Ik kan ook wel van mooie dingen 
genieten, zoals zingen bij kaarslicht. Ik voel me gauw aangevallen. 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een auto zonder achteruit. Dus: er moet een achteruit in de auto geconstrueerd worden 

2 Een duikelaartje. Dus: het duikelaartje moet voeten gaan krijgen en stevig gaan staan 

deT W e r V e l W m d ' D U S : d e o m g e v m 8 m o e t b e t e r gewapend worden tegen plotselinge win-

Circulaire hypothese 

M kan moeilijk ontvangen, daarom zoekt hij actie. Hij krijgt aandacht in de vorm van boos
heid en correctie, dat is niet leuk te ontvangen, dus leert hij het niet anders doen en blijft hij 
actie zoeken. J 

Oriëntatie en richtingbepaling 
Het is belangrijk om bij M andere interesses te wekken dan het veroorzaken en bespelen van 
emoties. r 

Eerste vervolgsessie, maart 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ml: Thuis: M probeert onder de oefening uit te komen. Hij wil niet. Onder druk van- 'als 
je het met doet ga je naar bed' doet hij het met tegenzin. Instituut: op de groep doet hij het 
wel, maar met veel protest. Als hij wel even zin heeft, dan kan hij het ook snel en goed 
Bijstelling en herhaling 
In de sessie laat M zien dat hij het goed kan. De ouders zijn verbaasd dat M de oefening geheel 
alleen volbrengt. Bijstelling: Er komt nu in het midden van de afstand een voorwerp te staan 
en daar moet M achteruit omheen lopen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Er wordt gekozen om geen nieuwe opdracht toe te voegen, maar de eerste opdracht eerst goed 
onder de knie te krijgen, zowel thuis als in het instituut. Als M niet echt goed leert achteruit 
te lopen, kan hij ook niet goed vooruit komen. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 

M kan de oefening zelfstandig doen in de sessie, maar vindt het leuk om het de ouders en de 
groepsleiding moeilijk te maken. Op gezag van een therapeut doet hij het keurig De ouders 
zijn verbaasd over het feit dat M de oefening zo goed kan doen 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Door het plaatsen van een hindernis blijkt dat M in de war raakt. Hij heeft geen overzicht. 
Gezinsdiagnostiek 
Vader en moeder geven het snel op. Ouders voelen zich machteloos en geven dan de regie uit 
handen. 
Systeemwerking 
Er was aanvankelijk scepsis door de discrepantie die ervaren werd tussen de grootte van de 
problematiek en de simpelheid van de opdracht. Het systeem heeft veel uitleg en toelichting 
nodig voor commitment. 
Circulaire hypothese 
Omdat de ouders geen precisie van M eisen ten aanzien van de opdracht, gaat M extra klun
gelig doen. Daardoor gaan de ouders nog lagere eisen stellen, met als gevolg dat M uitein
delijk niet meer mee wil doen. 

Tweede vervolgsessie, april 1994 
Aanwezig: IP, ouders, broer, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 1: Thuis: het is prima gegaan. Vader wil er nog graag mee doorgaan. Het is nog zo kort 
dat het goed gaat. Instituut: M doet het op het instituut ook heel aardig. Het lukt hem niet altijd 
even goed om bij het 'tussenvoorwerp' een rondje achteruit te maken. M beaamt trots dat hij 
het goed kan en laat het in de sessie zien. Onmiddellijk gooit zijn broertje het blokje om. Er 
is direct ruzie. 
Bijstelling en herhaling 
De therapeuten complimenteren allen met het goed uitvoeren van de opdracht. De opdracht 
blijft ongewijzigd. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M en zijn broer apen elkaar voortdurend na. Broer 'zit helemaal in' M. Broer doet alleen 
alles nog een graadje gekker. Er is dan totale chaos en ontremming. Dit gebeurt ook tussen 
de twee broers in de sessie. Er komt nog geen nieuwe opdracht. Er wordt wel afgesproken dat 
er ook van de broer een individuele diagnostiek moet komen via de polikliniek. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De buitengewone chaos en ruzie tussen de beide broertjes. Ze fokken elkaar op, zowel in gren
zeloos gedrag alsook in extreem stemgeluid. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Belangrijk is dat er via de polikliniek ook van de broer een zorgvuldige diagnostiek gemaakt 
wordt. 
Gezinsdiagnostiek 
Er is nauwelijks sprake van een grens tussen de leefwerelden van de beide broertjes. 
Systeemwerking 
Geen bijzonderheden. 
Circulaire hypothese 
De ouders ervaren zich onmachtig in de opvoeding van hun kinderen. Deze vertonen extreem 
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veel uitdagend en grensoverschrijdend gedrag. Zij laten zich door niets en niemand stoppen. 
De ouders kunnen hen ook niet stoppen en worden daardoor steeds onmachtiger. 

Derde vervolgsessie, mei 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Adl: Thuis: de opdracht is goed verlopen. Instituut: ook daar is de opdracht met alle groeps
leiders goed verlopen. 
Bijstelling en herhaling 
Achteruit lopen ligt dus binnen het vermogen van M. Het sluit aan bij het leren terughouden 
en niet voortdurend op de voorgrond willen staan. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Als volwassenen met elkaar praten, eist M met gillen en slaan de aandacht op. Dit gebeurt 
zowel thuis als op het instituut. 
Opdracht 2: Tien minuten per dag op een afgebakend plekje in de kamer alleen spelen met 
speelgoed, zonder te praten met anderen die in de kamer aanwezig zijn. De tijdbewaking moet 
plaats vinden via een wekker. Thuis kan de oefening gedaan worden als zijn broertje weg is. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
M speelt dertig minuten in de sessie in een hoekje alleen zonder de volwassenen te storen. 
Aan het einde van de sessie reageert M angstig op een uiting van de ouders over een eventu
ele uithuisplaatsing van zijn broertje. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M heeft de neiging om in het doen te schieten. Hij heeft weinig terughouding. Deze moet 
geoefend worden, om de ik-functie te versterken. 
Gezinsdiagnostiek 
Beide ouders zijn gevangen in het drama van het hebben van kinderen met handicaps. Hun 
verdriet daarover is de voedingsbodem voor de egocentriciteit van M. 
Systeemwerking 
Het systeem is op het ogenblik heel congruent ten aanzien van de regie van de therapeuten. 
Circulaire hypothese 
Het verdriet van de ouders en het dwingend gedrag van M zitten in een reciproke beweging. 
Troost en aanhaling hebben een paradoxale werking. Hierdoor ontstaat er tussen M en de vol
wassenen een cirkel van emotie. 

Vierde vervolgsessie, juli 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Thuis: M heeft goed geoefend. Hij ging alleen de wekker verzetten. De ouders hebben 
de wekkertijd steeds opnieuw gezet als hij aan de wekker kwam. Instituut: M heeft goed geoe
fend. Het is daar nodig geweest om de wekker vijf keer opnieuw in te stellen. 
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Bijstelling en herhaling 
Ad 2: M bevestigt ook zelf dat het goed gaat met de oefening. Het lukt hem ook soms om 
samen met zijn broertje te spelen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het probleem is nog steeds dat M niet goed luistert naar de volwassenen, en een probleem is 
het niet gehoorzamen. Opmerkelijk is dat M de momenten in de dag vult als er niets gebeurt. 
Hij gaat dan klieren. M moet leren omgaan met oningevulde tijd. In verband met de komen
de vakantieperiode wordt er geen nieuwe opdracht gegeven. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- Ook in de sessie vult M de lege momenten onmiddellijk op met praten of actievoeren. 
- Hij speelt meer alleen. 
- De ouders zijn rustiger. Ze hebben iets meer invloed op hun zoon. 
Antroposofïsch-orthopedagogische diagnostiek 
M heeft een zwak zelfgevoel. Hij leeft sterk in de omgeving. Hij wordt grenzenloos als hij 
heftige emoties nabootst. M is lichamelijk te dik, te zwaar. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders zijn iets minder onmachtig. Dit komt de structuur in het gezin ten goede. Het opvoe
dingsprobleem is beter verspreid over beide broers in plaats van alle focus op de IR 
Systeemwerking 
Er lijkt een algehele verbetering van de structuur in het gehele systeem aan de orde, met als 
gevolg: meer rust en minder heftige emoties. Waar is de weerstand? 
Circulaire hypothese 
M reageert op leemtes in de communicatie met actie. Die actie zet andere betrokkenen weer 
in actie. Zo worden de leemtes weer ingevuld. 

Vijfde vervolgsessie, oktober 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2 • Thuis: het gaat goed. Als hij lawaai maakt tijdens het spelen, dan wordt de wekker 
opnieuw gezet. Instituut: het is een tijd heel goed gegaan. De laatste twee weken is er tijdens 
het spelen soms lawaai en schreeuwen. Soms is dat omdat er te weinig interessant speelgoed 
is, soms omdat hij langer wil spelen dan de wekkertijd aangeeft. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2 : Het is goed om preciezer te worden in het uitvoeren van de opdracht. Dat betekent thuis 
het speelgoed opruimen na het spelen. Op het instituut betekent dat: meer spelvanatie aan
bieden. 
Ad 1 : Deze opdracht is er langzaam uitgeslopen. We besluiten deze opdracht te laten vallen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het is goed een kleine nieuwe stap te maken. Het probleemfocus wordt: het niet goed luiste
ren bij roepen. De volwassenen moeten vaak meerdere keren herhalen voordat M luistert. 
Opdracht 3: De ouders en groepsleiding gaan van nu af aan alles maar één keer zeggen. In 
de sessie wordt dit geoefend. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
- M is onrustiger dan in de vorige sessie. 
- M provoceert met ondeugend gedrag. Hij kijkt hoe de anderen hierop reageren. 
- Bij afscheid aan het eind van de sessie gaat M huilen. Een therapeut neemt een glas en stelt 

M voor het glas vol te huilen met tranen. M lacht en neemt goed afscheid. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M is onverzadigbaar, zowel in zijn lichamelijke gestalte die uitdijt, alsook in het relationele. 
Voor later is het wellicht mogelijk om herinneringsoefeningen te doen. In de heileuritmie 
(bewegingstherapie) zouden oefeningen gedaan kunnen worden om hem doelgericht te laten 
bewegen (bijvoorbeeld door bepaalde vormen te lopen). 
Gezinsdiagnostiek 
Er is nog een te vaag onderscheid tussen het ouder- en het kindsysteem. De ouders duiken 
nog te snel in de slachtofferrol ten aanzien van hun kinderen. 
Systeemwerking 
Er is een gevaar dat de groepsleiding beter uit de voeten kan dan de ouders. Hierdoor zouden 
ouders opnieuw bevestigd kunnen worden in hun onvermogen. 
Circulaire hypothese 
M hongert naar contact, naar meer. Hij is onverzadigbaar. De volwassenen gaan steeds meer 
contact en aandacht geven. M raakt niet verzadigd en vraagt naar meer. 

Zesde vervolgsessie, november 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Thuis: het oefenen met spelen is goed gegaan, zonder zijn broer in de buurt gaat het 
zelfs buitengewoon goed. De wekker is maar eenmaal teruggezet zonder protest van M. Hij 
vroeg vaak na de 10 minuten: "mama mag ik doorspelen?" Instituut: M heeft vaak goed geoe
fend. Laatste week was moeilijker. 
Ad 3: Het één keer zeggen is voor de groepsleiding en de ouders een moeilijke oefening. 
Bijstelling en herhaling 
Ad 2: M zegt: oefenen hoeft niet meer, goed gegaan. In de groep niet goed gegaan. 
De groepsleiding geeft aan dat de situatie onrustig was door een verandering in de klas en 
doordat er feesten en verhuizingen waren. Het blijft nodig om te oefenen. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M maakt dingen stuk. M slaapt onrustig in. De ouders willen broer meer betrekken bij de 
behandeling, want die vertoont meer problematisch gedrag. De therapeuten besluiten hier nog 
even niets mee te doen. Eerst moet oefening 3 nog herhaald worden. 

Nabespreking therapeuten 

Wat valt op? 
- M is meer gezeglijk en straalt als hij zegt niet meer te hoeven oefenen. 
- Ouders zijn rustiger en weinig gespannen. Ze kunnen luisteren. 
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Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
M reageert eerst op geluiden en stemmen alvorens te laten doordringen waar het over gaat. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders ervaren het gedrag van de broer nu als minstens even problematisch als dat van M. 
Ouders zijn het daar nu meer samen over eens. 
Systeemwerking 
Iedereen is overtuigd van het belang van het blijven oefenen. Er is geen zichtbare of voelba
re weerstand meer. 
Circulaire hypothese 
Als de opvoeders rustig ingrijpen en de inhoud van hun boodschap directer koppelen aan het 
doen, zal M minder ruimte voelen voor onrust. Dit stimuleert hem om meer dingen zelf te 
doen, zonder te veel nieuwe neiging tot provocatie. De opvoeders kunnen steeds rustiger en 
gedecideerder ingrijpen. 

Zevende vervolgsessie, december 1994 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Thuis: de opdracht is goed verlopen behalve op Sinterklaas. Instituut: de oefening is 
wisselend goed verlopen. Soms ging het goed en dan ging het weer meer keren achter elkaar 
niet goed. 
Ad 3: Het 'een keer zeggen' is zowel thuis als op het instituut moeilijk voor de volwassenen. 
Bijstelling en herhaling 
M vindt de oefening goed gedaan. In het instituut krijgt M als het zes keer achter elkaar goed 
is gegaan een snoepje uit de snoeppot. Lukt het niet, dan mag de groepsleiding het snoepje 
opeten. De score wordt op een turflijst bijgehouden. 
Ad 3: Het blijft belangrijk elkaar te helpen herinneren aan de een-keer-zeggen afspraak. Als 
je te vaak zijn naam herhaalt, wordt hij te 'belangrijk' en nodigt dit uit tot reactie. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
M komt thuis 's avonds vaak uit bed en scheurt zijn pyjama stuk. Op het instituut slaapt M in 
een onrustvest, dat helpt hem om rustig te gaan slapen. Tot rust komen is een basaal thema. 
M zou ook thuis in bed moeten blijven. Hij heeft hier de hulp van een vestje bij nodig. Dat 
geeft hem fysieke begrenzing. Het voorstel is om ook thuis een vestje met een stevig slaap-
pak te gebruiken, voorlopig voor de periode van eenjaar. De groepsleiding bereidt dit met de 
ouders thuis voor. M begrijpt de afspraak en knikt bevestigend. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Tijdens de sessie is de sfeer ontspannen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Voor M is tot rust komen zeer belangrijk. Hij is te open voor de omgeving, dus die moet de 
kaders aangeven. Het is een kind van het uitvloeiende type. De oever bepaalt de bedding van 
de rivier. De drift is op de achtergrond geraakt, evenals het 'gestuwd zijn'. 
Gezinsdiagnostiek 
Ouders zijn net zo 'verslaafd' aan slechte als aan goede gewoontes. Hun eigen contactbehoefte 
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staat voorop, ongeacht het feit of deze op een goede of minder goed manier bevredigd wordt. 
Zij zoeken voortdurend de bevestiging of de kinderen nog wel van hen houden bij de kinde
ren zelf. Het trauma van het hebben van twee kinderen met een handicap speelt hierbij een 
grote rol. 
Systeemwerking 
Er is congruentie. 
Circulaire hypothese 
Geen bijzonderheden. 
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Laatste sessie, januari 1995 
Aanwezig: groepsleiding en ouders, zonder IP 

Beeldimpressies 
Links is de impressie weergegeven bij de start van de combinatiebehandeling en rechts de 
impressie bij het einde van de combinatiebehandeling. De oorspronkelijke impressies waren 
in kleur. Zij zijn hier in zwart-wit weergegeven. 

Moeder 

_ÊÊk 

Vader 

Groepsleiding 

Ml 



Verbaliseren impressies 
Vader: M is erg vooruit gegaan, maar ofschoon de kinderen vaak stralen, voel ik mezelf vaak 
nog zo triest. 

Moeder: In het begin was alles een zwart gat. Nu is er een lichtpuntje. Er is hoop en het is 
leerbaarder geworden. 

Groepsleidster: M was eerst vooral negatief aanwezig. Hij is nu vrolijker en levendiger gewor
den. Hij straalt meer uit: "Ik mag er zijn". Zijn gedrag is hanteerbaar geworden 
Samenvatting therapeuten van oorspronkelijke impasse en situatie nu 
M was m het begin van de combinatiebehandeling erg tegendraads en vertoonde veel nega-
tief gedrag. De volwassenen en M zaten met elkaar gevangen in een onmachtssituatie Er is 
nu meer sprake van een positieve ontwikkeling. De onmacht is veranderd in een gevoel dat 
het mogelijk is om samen met hem iets te doen. M gaat hier positiever op in. 
Gezamenlijke conclusie en eventuele follow up 
Iedereen is het erover eens dat het met M zelf beter gaat en dat ook de volwassenen het gevoel 
hebben iets met hem te kunnen. Wat nog als probleem ervaren wordt, is dat de problematiek 
van zijn broer, meer op de voorgrond is komen te staan. Het advies is dan ook om na grondi
ge individuele diagnostiek van de broer door te gaan met gezinstherapie gericht op het samen
spel tussen de beide broertjes in het gezin thuis. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 10 
Pesterige opmerkingen maken 
Vernielen van voorwerpen 
Gooien van voorwerpen 
Gil/schreeuwbuien 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stiekem gedrag 
Nagelbijten 
Grote afleidbaarheid 
Onterechte kritiek uiten/mopperen 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Groepsgenoten aanzetten tot negatief gedrag 
Ongevraagd spullen van een ander gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Kleverig gedrag 
Klikken 
Provoceren/uitdagen 
Pralen zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Jaloers gedrag 
Erg hard praten 

Na de laatste sessie 

Moeder en vader hebben de lijsten niet ingevuld in ver
band met opname van vader in een psychiatrisch zie
kenhuis kort na de laatste sessie 

Vader decielscore 9 
Pesterige opmerkingen maken 
Vernielen van voorwerpen 
Gooien van voorwerpen 
Gil/schreeuwbuien 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Stiekem gedrag 
Nagelbijten 
Grote afleidbaarheid 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Groepsgenoten aanzetten tot negatief gedrag 
Ongevraagd de spullen van een ander gebruiken 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Kleverig gedrag 
Klikken 
Provoceren/uitdagen 
Praten zonder luisteren 
Obsessief gedrag/dwangmatig handelen 
Jaloers gedrag 
Erg hard praten 

429 



Aan het begin van de combinatiebehandeling Na de laatste sessie 

Groepsleiding decielscore 10 Groepsleiding decielscore 10 
Pesterige opmerkingen maken Pesterige opmerkingen maken 
Zeuren Druk/opgewonden gedrag 
Nagelbijten Bemoeien/domineren 
Grote afleidbaarheid Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Zichzelf niet kunnen bezighouden Provoceren/uitdagen 
Erg hard praten Jaloers gedrag 

Erg hard praten 
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start behandeling 

einde behandeling 

door. 

Gemakkelijk/moeilijk: 
Decielscore start 2 
Decielscore einde 3 

SRZ profiel 

start behandeling 

einde behandeling 

Zelfst. Taal Taak. Sociaal Totaal 
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Weergave NVOS 

Kort na de laatste sessie werd vader opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In verband 
met deze opname waren beide ouders zo zwaar belast dat zij niet bij in staat waren de vra
genlijsten in te vullen na het eind van de behandelperiode. 

Scores moedeis A categorieën 

27 | 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 1 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

35 
j 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

45 j 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

66 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

40 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

52 | 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

54 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

48 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

70 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

55 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

83 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 
D 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

4X D 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

4̂  

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Moeder contr 
32 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

~\ Moeder klin 
36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 44 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 
44 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 Moeder x eind 
20 40 60 100 
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Scores vaders A categorieën 

76 1 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

17 Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

(»Il 1 
Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1) 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

Î1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

4n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

71 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

(i 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

31 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

46 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

67 : " - - __ ! 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

iO 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

43 
73 

n 

1 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

43 
73 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

38 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

S? 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

37 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

41 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

79 1 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Vader contr 36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

1 1 Vader contr 
36 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

• Vader klin n 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

• Vader klin 
33 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 1 Vader x start 47. ZJ 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 1 Vader x start 
36 

0 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

H Vader x eind 36 
0 . , , 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

H Vader x eind 

20 40 60 100 

Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
4,0 
7.0 

0 
2,1 
3,5 
7,0 

0 

rzzzzz i 
B score moeder 

B score vader 

I I Contr groep 

O Klin groep 

M Ouder x start 

I Ouder x eind 
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Scores moeders C categorieën 

40 _J . 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

49 1 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

i l .- - . _ . " . . " ~ ! Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

0 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

46 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

20 ' 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

41 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

43 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

24 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 
56 

|  

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

L J Moeder contr /3 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

L J Moeder contr 
0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Moeder klin 45 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Moeder klin 
53 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot n Moeder x start 

H Moeder x eind 

ib 
0 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot n Moeder x start 

H Moeder x eind r - i 1 1 -1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot n Moeder x start 

H Moeder x eind 
20 40 60 80 100 

Scores vaders C categorieën 

40 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 1 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

48 
0 

_ J Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

40 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

44 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

20 
0 

_] 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

29 
24 1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

(1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

1 
.1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

—~- -, 1 

.1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

0 .1 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Vader klin 411 

— i 1 — -i 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

• Vader klin 
4.1 

47 I — SBËÊm 
— i 1 — -i 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot ÜTH Vader x start 
o 

1  —i r— — i 1 — -i 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

H Vader x eind 
20 40 60 80 100 
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Scores moeders D categorieën 

76 1 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

71 .....1 , 
— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

7 h , 
— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1) — 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

-IS i . 
— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

Sfi 1 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

44 é B H B H B i 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

19 1 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

fil • 1 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

56 — — J 

L 

— 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

SI 
1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Moeder contr 
70 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Moeder contr 

9U 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Moeder klin 

19 1 

I 1-

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting H l Moeder x start 
so _ _ _ 

I 1-

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting H l Moeder x start 

i 
I 1-

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

H Moeder x eind 
0 —, I 1-

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

H Moeder x eind 

20 40 60 100 

Scores vaders D categorieën 

84 1 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

77 Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

sn 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

n 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

40 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

48 , 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

44 ; 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

n 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

14 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

54 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

60 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

(1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

4fi 1 
1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Vader contr 
62 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

1 1 Vader contr 

93 
0 • •— ; ' 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

• Vader klin 

14 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 1 Vader x start 
Si 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 1 Vader x start 

60 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

H Vader x eind 
0 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

H Vader x eind 

40 60 80 100 

Scores groepsleiding A categorieën 

Acceptatie 

Aankunnen 

Problemen 

Situatie anders 

Kindbelasting 

Alleen 

Plezier 

Goede omgang 

100 

I I Gem groepsleiding 
start 

H Gem groepsleiding 
eind 
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Scores groepsleiding B deel 

B score 

I—I Contr. groep moeders 

I—1 Klin, groep moeders 

L j Contr. groep vaders 

SË Klin. groep vaders 

I Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
LU Groepsleiding start 

• Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding D categorieën 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
L j Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 
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Casus 12 (6.12) 

Voorgeschiedenis van P 
Geboortejaar: 1984 
Jaar van opname: 1991 
Datum start combinatiebehandeling: juni 1995 
Samenstelling gezin: Vader, moeder, broer 2 jaar ouder en P 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 
Moeder kreeg in de dertigste week vloeiingen. Daarop volgde een ziekenhuisopname. P werd 
tien weken te vroeg geboren. Hij woog 1250 gram en was 39 centimeter. P moest direct in de 
couveuse. Hij is kort na de geboorte geopereerd wegens een dactus botalli. 
2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 
Vader is administratief medewerker, moeder is huisvrouw, broer zit op de MAVO 
3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
Zijn start was moeilijk vanwege zijn premature geboorte. De voedingen verliepen zeer moei
zaam. P heeft geen borstvoeding gehad. Hij sliep slecht en was zeer gevoelig voor geluiden. 
Hij heeft astmatische bronchitis gehad (sept. 85), waterpokken (okt. 85), verbranding aan zijn 
rug door heet water (juli 87), neusamandel verwijderd en buisjes geplaatst (febr. 88) en voor 
de tweede maal buisjes geplaatst in aug. 89. P was zindelijk na drie jaar. 
Verloop motorische ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling verliep vertraagd. P leerde los lopen met 22 maanden. Hij heeft 
een jaar fysiotherapie gehad. 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 
P was een druk en onrustig kind. Hij hield niet van knuffelen en rustig op schoot zitten. P is 
vanwege zijn drukke gedrag veel gecorrigeerd door zijn ouders. P luisterde slecht. 
Spraak, taal, begrip, spel 
De spraakontwikkeling kwam goed op gang. De articulatie liet te wensen over. Vanaf zijn 
vierde jaar stottert P bij spannende en emotionele gebeurtenissen. P was beweeglijk en kwam 
niet tot geconcentreerd spel. Zijn aandachtsspanne was kort (ongeveer 2 minuten). Hij speel
de het liefst met kinderen die jonger dan hij waren of met zijn oudere broer. 
4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 
Door zijn premature geboorte is P jaren onder controle bij een kinderarts geweest. Hij is kort 
na de geboorte geopereerd en kende ziekenhuisopnames voor een verbranding en het plaat
sen van buisjes. Er zijn diversen medische onderzoeken verricht waaronder een EEG. 
5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 
Vanaf zijn geboorte is er rekening gehouden met een vertraagde of afwijkend verlopende ont
wikkeling. 
6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 
P is als een prematuur kind gediagnosticeerd met een geopereerde dactus botalli, allergische 
bronchitis en eczeem. Er is sprake van een geretardeerde ontwikkeling, taal- en spraakpro-
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blemen en een contactstoornis in de vorm van een distantieprobleem. Er zijn epileptiforme 
afwijkingen op het EEG gevonden. De diagnose is gesteld door de behandelend kinderarts 
en de arts van een MKD. Hij is op grond van observatie in het MKD ingeschat als een jon
gen met zwakke begaafdheid. 
7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologi
sche volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de 
psychische ontwikkeling 
P is van najaar 1987 tot en met najaar 1988 op een peuterspeelzaal geweest. 
Van najaar 1988 tot en met najaar 1989 op een MKD. 
Van najaar 1989 tot en met najaar 1991 in een medisch kindertehuis (MKT). 
Vanaf najaar 1991 tot heden in een instituut voor verstandelijk gehandicapte kinderen. 
P wordt overal ervaren als een druk, maar ook als een angstig kind. 
8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 
Lichamelijk heeft P last van allergie en eczeem. Zijn gedrag wordt beschreven als druk, onrus
tig en moeilijk te beïnvloeden. P laat zich moeilijk sturen en corrigeren. Hij maakt spullen 
stuk. 
9 Reden voor opname 
P was al uit huis geplaatst omdat P in het gezin niet goed functioneerde en zijn ouders peda
gogisch geen vat op hem kregen. Gezien zijn ontwikkeling in het MKT is van daaruit gezocht 
naar een setting die meer aansloot bij zijn niveau van functioneren en naar een setting die prik
kelarm was. 
10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
De eerste anderhalfjaar na de opname laten een verbetering van gedrag zien. P komt meer 
tot rust en komt tot leren. Zijn respons op pedagogische interventies is verbeterd. Na ander
half jaar ontstaat er langzaam maar zeker gedrag met weer dezelfde kenmerken als voor
heen. Er is sprake van onrustig, druk gedrag en slecht luisteren naar de groepsleiding. P neemt 
in toenemende mate zijn toevlucht tot agressie in de vorm van schoppen of slaan. Thuis wor
den de weekenden steeds moeilijker, totdat de ouders aangeven dat het thuis niet meer te doen 
is. Thuis speelt vooral de agressie of de dreigende agressie de grootste rol. 

Niveaubepaling P 
Geboortejaar: 1984 

Bij de start van de combinatiebehandeling 
Onderzoeksdatum: 10/1995 
WISC-RN: TIQ = 58, VTQ = 65, PIQ = 57 
P is licht verstandelijk gehandicapt, waarbij hij op verbale onderdelen wat beter presteert dan op 
performale onderdelen. P werkt goed mee. Hij vindt het onderzoek wel erg lang duren. Hij heeft 
precies door wanneer het half elf is en de andere kinderen speelkwartier hebben. Hij vindt het 
jammer dat hij dat nu mist. Ter compensatie gaan wij wat sap drinken. P wil zijn eigen glas dra
gen, maar hij houdt het glas heel onhandig scheef vast (ook wanneer ik zeg dat hij het glas recht 
moet houden), waardoor hij al morsend door de gang loopt. In één teug drinkt hij het glas leeg. 
Relatief sterk scoort P op opdrachten waarbij hij zich goed moet concentreren en waarbij 
zijn korte-termijngeheugen aangesproken wordt. In ruimtelijk-analytische opdrachten is P 
relatief zwak. 
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Op de verbale opdrachten lukt het hem niet om van twee begrippen de overeenkomsten te 
geven. Hij geeft consequent de verschillen. Zijn sociale oordeelsvermogen is eveneens zwak. 
Zijn vermogen om uit te leggen wat bepaalde begrippen betekenen is in verhouding sterker. 

Bij het einde van de combinatiebehandeling 
In verband met het voortijdig beëindigen van de combinatiebehandeling is er geen niveau

bepaling na afloop gedaan. 

Eerste sessie, juni 1995 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Impassebeleving 
Ouders: De thuisweekenden zijn heel moeilijk. P trapt deuren kapot, hij vernielt dingen en 
hij luistert niet meer naar ons. Hij bijt zichzelf in zijn arm. Hij wil alleen maar tv-kijken en 
snoep hebben. Als hij dat niet krijgt, dan dreigt hij met slaan en stukmaken, dus geven we 
maar toe. Zijn oudere broer is als de dood voor hem. 
Instituut: P reageert sterk op situaties in de leefgroep. Als andere kinderen onrustig zijn, wordt 
P onrustig en brutaal. P is nauwelijks te sturen en te corrigeren. Hij maakt veel stuk en het 
gaat niet goed met hem. 
Samenvatting probleem, gemeenschappelijk vertrekpunt en contract 
Samenvatting probleem: P dirigeert het leven thuis. Hij tiranniseert eenieder zowel thuis als 
in het instituut met zeer negatief en destructief gedrag. Hij accepteert de leiding van zijn 
opvoeders niet. Zijn ontwikkeling stagneert. 
Gemeenschappelijk vertrekpunt: Er is een fors probleem ontstaan omdat niets en niemand 
meer vat heeft op P. Wat de opvoeders ook proberen, niets slaat meer aan. Zijn gedrag zit in 
een negatieve spiraal. Dit roept de vraag op om te zoeken naar een ingang om P wel weer te 
kunnen bereiken. Hij moet leren op een goede manier samen met anderen iets te doen. 
Contract: De combinatiebehandeling wordt voorgesteld en iedereen is zonder meer akkoord. 
Het wordt beleefd als een laatste strohalm om de situatie weer te verbeteren. 

Tweede sessie, september 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Concreet startprobleem 
Thuis krijgen de ouders geen vat op P. Hij luistert niet als hij iets moet doen of niet mag. In 
het instituut is dit ook zo. P dreigt voortdurend met slaan of stukmaken en doet dit ook. Hij 
kan erg onrustig zijn, dat wil zeggen snel en veel praten en bewegen. Hij eet thuis heel slecht. 
P doet alleen wat hij zelf wil en dreigt dingen te doen die anderen niet leuk vinden, om te kun
nen doen wat hijzelf leuk vindt. 
Herdefinitie probleem 
P weet heel goed wat hijzelf leuk vindt, maar weet niet wat hij niet leuk vindt, dat weten de 
anderen. 
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Werkrichting en opdracht thuis en in instituut gelijk 
P moet leren meer greep te krijgen op zijn eigen handelen. Om daar een begin mee te maken 
is het belangrijk dat P leert begrijpen en aangeven wanneer er iets vervelends voor hem 
gebeurt. Verder 1S het van belang te weten wat waarde voor hem heeft. Dat zijn 'flippo's' 
Opdracht 1: Een schriftje aanschaffen en iedere keer als er een incident is door P zelf op te 
laten schrijven wat hij in die situatie niet leuk vindt ( P kan zelf schrijven) 
Verder wordt afgesproken dat hij de volgende keer zijn flippo's meeneemt, want daar hecht 
hij waarde aan. 

Nabespreking therapeuten 
Inleving in IP 

Ik doe maar waar ik zin in hebt. Mijn ouders en mijn groepsleiding kunnen er toch niet 
tegenop Ik weet veel manieren om mijn zin te krijgen, soms dreig ik, soms maak ik iets kapot 
En aan de andere kant vind ik het ook wel weer vervelend om zo te doen en hunker ik naar 
iemand die me wel kan stoppen als ik doordraai. Want ik wil wel, maar ik kan niet 
Beeldvorming: deprogrammering eenduidige causaliteit 
1 Een paling die je moet pakken uit een emmer water. Er is nergens houvast. Dus: water moet 

zand worden zodat je meer houvast krijgt. 
2 Een kip zonder kop die zonder richting rondloopt, tot hij er bij neervalt. Dus: de kop moet 

er weer bovenop. 

3 Een waterval die maar blijft stromen. Dus: er moet een dam in de rivier, een stuw een 
waterbouwkundig werk. 

Circulaire hypothese 

Omdat P in zichzelf geen enkele remming heeft, ontstaat er onrust in de omgeving en omdat 
zijn omgeving hem niet kan remmen en stoppen, neemt zijn eigen ongeremdheid toe 
Oriëntatie en richtingbepaling 
Verstevigen van de ouderlijke macht en het pedagogische gezag. P leren meer tot rust te 
komen. 

Eerste vervolgsessie, oktober 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad LP heeft af en toe in zijn schrift geschreven wat hij niet leuk vond. Zijn handschrift is 
moeilijk te lezen en slordig, maar wat hij opgeschreven heeft klopt wel. Thuis heeft hij het 
niet gedaan. Er zijn veel negatieve incidenten geweest. Thuis heeft hij zijn broer geslagen en 
de verwarming beschadigd. Hij eist voortdurend dat de tv aan moet, en luistert niet naar zijn 
ouders. Instituut: hij heeft gespuugd en is weggelopen en luistert naar niemand als hij dingen 
doet die niet mogen. 
Bijstelling en herhaling 
Het in het schriftje schrijven blijft. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Welk probleemgedrag vertoont P nu precies? Het gaat om spugen, slaan, schoppen en bescha-
digen. 

Opdracht 2: Een lijst per dag maken en daarop scoren wat er aan negatieve gedragingen is 
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gebeurd. Een goede dag wordt ingevuld met een +. Als P thuis negatief gedrag vertoont, wordt 
hij direct teruggebracht naar het instituut. Als hij het in het instituut doet, moet hij 10 minu
ten op een kruk zitten, als duidelijk teken dat hij te ver is gegaan. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Moeder praat heel veel. Ze is nauwelijks stil in de sessie en laat zich ook niet stoppen. Ze 
kan moeilijk bij het onderwerp blijven. En P doet in de sessie op verzoek van de therapeut 

'gek'. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P is te licht in letterlijke zin en te licht figuurlijk in de zin van vlinderachtig in zijn gedra
gingen. Stil zijn lukt hem niet. Hij is ongebreideld actief en onrustig. Luisteren en ontvangen 
is potentieel wel een vermogen, maar hij gebruikt het niet. 
Gezinsdiagnostiek 
Moeder praat zoveel dat ze haar eigen boodschap ontkracht en haar eigen lijn verliest. Vader 
deinst terug voor een consequente aanpak en is bang voor de gevolgen. Vader sust de emo
ties van moeder. Er wordt veel over details gepraat zonder dat er een helder communiceer-
bare boodschap ontstaat. Broer heeft de rol van de gemakkelijke en P de rol van de onhan
delbare in het gezin. P is de zondebok. 
Systeemwerking 
Er worden door de ouders veel praktische bezwaren geuit tegen de afspraken. Therapeuten 
dreigen evenveel moeite te hebben met de communicatie van de ouders als met de commu
nicatie naar P. De groepsleiding dreigt in een positie van toeschouwer te komen. 
Circulaire hypothese 
Het chaotische gedrag van P wordt versterkt doordat de ouders niet consequent zijn en de 
groepsleiding wel. Dit is voor P chaotiserend en versterkt zijn ongeremdheid. 

Tweede vervolgsessie, november 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Thuis: P heeft zich thuis prima gedragen. Er was een klein incident met een fluit, een 
twijfelgeval. Hij is thuis goed in bed gebleven. Instituut: P is vaak uit de bocht gevlogen. Hij 
heeft 13 keer dingen kapot gemaakt. Hij wil niet op de kruk zitten, zet steeds de wekker 
terug om aan de tien minuten te ontkomen. De groepsleiding is niet consequent geweest in 
het toepassen van de 'kruktijd'. 
Bijstelling en herhaling 
De opdracht is gedeeltelijk goed uitgevoerd. De afspraken moeten nog consequenter nage
komen worden. Ten aanzien van de tien minuten 'kruktijd' met P wordt geoefend hoe daar
mee omgegaan moet worden. Het wordt dus, en P herhaalt dit: "Ik word teruggebracht naar 
het instituut als het thuis niet goed gaat, en ik ga op de kruk als het op de groep niet goed gaat. 
De 'kruktijd' is tien minuten en wordt middels de wekker bijgehouden. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
P vertelt in de sessie huilend dat hij zijn ouders mist en iedere dag aan ze denkt en thuis wil 
wonen. De ouders raken ontroerd. Verder wordt in de sessie besproken dat P te licht is. Hij 
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blijkt onder de 'plO' te zitten, zowel qua lengte als gewicht. Hierover zal overleg met de arts 
plaats vinden. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 

De emotie bij P en zijn ouders toen het heimwee aan de orde kwam. P is rustig in de sessie 
en kan goed bij het gesprek blijven. 

Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
De onrust van P wordt mede versterkt door het ondergewicht. Dit behoeft behandeling Zijn 
spraak is niet vloeiend, hij stottert soms. Therapie in de vorm van spraakvormmg is te over
wegen. b 

Gezinsdiagnostiek 
Moeder heeft evenals P ook het vluchtige, afleidbare, moeilijk bij Zichzelf kunnen blijven Ze 
moet voortdurend gestructureerd worden. Vader zoekt erkenning voor het feit dat hij het zo 
moeilijk met zijn vrouw heeft. Broer is nog niet in beeld en zal vroeg of laat betrokken moe
ten worden bij de behandeling. 
Systeemwerking 

De ouders zijn nu constructief ingeschakeld. De groepsleiding blijft nog te veel in de positie 
zitten van "als het thuis maar beter gaat, dan zal het ook bij ons wel beter gaan" 
Circulaire hypothese 

P leeft erg op zijn ouders en zij leven erg op hem. Het niet bij elkaar kunnen zijn en toch elkaar 
met kunnen missen vraagt om negativiteit die bindt. 

Derde vervolgsessie, december 1995 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2: Thuis: het is éénmaal niet goed gegaan. P heeft toen een vouwdeur vernield omdat hij 
zijn zin met kreeg. Omdat hij per taxi terug moest, duurde het nogal lang om de consequen
tie uit te voeren. Instituut: het gedrag van P is nog moeilijk te reguleren. Hij gooit en smijt 
met van alles. Het lukt niet om de afgesproken maatregelen uit te voeren 
Bijstelling en herhaling 

De opdrachten zijn dus met zo goed uitvoerbaar, omdat P nog steeds krachtiger is in zijn 
protest dan de opvoeders in hun stevigheid om de afgesproken maatregelen toe te passen De 
opdrachten blijven wel staan. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
Het probleem is dat als P boos wordt de agressie met hem op de loop gaat. Hij kan zichzelf 
dan met stoppen en vraagt huilend aan de opvoeders om hem weer tot rust te brengen De 
enige manier om P op dat moment tot rust te brengen is door boven op hem te gaan zitten (op 
een doortastende, rustige manier), totdat de agressie bekoeld is en uit hem gaat De opvoeder 
praat op een rustige toon tegen P terwijl hij op hem zit. Hij legt uit dat P tot rust moet komen 
en stelt hem tegelijkertijd gerust. Dit wordt in de sessie door de therapeuten voorgedaan met 
P, waarna de groepsleiding en vader het nadoen en ook oefenen met P. 
Opdracht 3: Als P buiten zichzelf raakt, wordt hij geholpen door de opvoeders volgens de nu 
geoefende methode. Moeder wordt van deze taak ontheven. 
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Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
Het valt op dat P zo duidelijk om hulp vraagt. Tevens valt de onmacht en de angst bij de opvoe

ders op om in te grijpen. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P is zeer afhankelijk van de rast, zekerheid en doortastendheid van de volwassenen om hem 
heen Zijn astraliteit (in de vorm van emoties zoals boosheid) gaat met hem op de loop en 
behoeft ingrijpen van het 'ik' van de opvoeder. Bij P betekent dit zelfs dat de opvoeder hem 
lichamelijk moet begrenzen door op hem te gaan zitten. 
Gezinsdiagnostiek 
Het oudersysteem heeft weinig referentiekader om hun ouderlijk gezag inhoud te geven. 
Systeemwerking 
De subsystemen ouders en groepsleiding dreigen elkaar te diskwalificeren en de oplossing 
van de ander te verwachten. 
Circulaire hypothese 
De onmacht in P veroorzaakt onmacht bij de opvoeders. Dit zijn twee elkaar versterkende 
grootheden. 

Vierde vervolgsessie, januari 1996 
Aanwezig: IP, ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Ad 2 • Thuis: het laatste weekend is P teruggebracht. Hij had dingen beschadigd en geschopt. 
Vader is toen boos op hem gaan zitten om hem te kalmeren. De andere weekenden in de kerst
vakantie zijn goed gegaan. Instituut: heel veel dagen is het goed gegaan. Er zijn minder kruis
jes op de lijst. De afspraak om hem te kalmeren door fysiek ingrijpen werkt heel goed. P her
kent het als een afgesproken middel. 
Bijstelling en herhaling 
Eigenlijk heeft iedereen het gevoel dat het iets beter gaat, alhoewel wel blijkt dat by het laat
ste weekend dat het mis ging er te laat en te emotioneel is ingegrepen. Uitgelegd wordt nog 
eens dat het belangrijk is om zo rustig en zo neutraal mogelijk de afspraken uit te voeren. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In de sessie komt naar voren dat de ouders zeer gestresst zijn. P vertelt ook dat de ouders thuis 
veel ruzie maken. Vader vertelt dat hij overspannen is en veel problemen met zijn vrouw heeft. 
Moeder reageert daarop door vader te diskwalificeren. Interventie: De therapeuten stellen voor 
de volgende keer zonder P erbij met de ouders over de situatie thuis te spreken. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De gespannen sfeer tussen het echtpaar, waarin moeder niet te stoppen is in haar voortdurende 
woordenvloed. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
P geeft goed aan waar de schoen wringt. Zijn ontsporend gedrag lijkt een grote schreeuw om 
hulp. Hij kan met de onrust tussen vader, moeder en broer thuis alleen maar met paniek reage
ren. Aan de andere kant wil hij voortdurend bij zijn familie horen. 
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Gezinsdiagnostiek 
Vader en moeder diskwalificeren elkaar. Er is een echtpaarproblematiek, waarin de kinderen 
door de ouders betrokken worden in coalities tegen elkaar. Het lijkt erop dat er vier over
spannen mensen zijn. 
Systeemwerking 
Door het disfunctioneren van het gezinssysteem wordt de positie van de groepsleiding te onge
lijkwaardig. Zij dreigen mede-opvoeders van de ouders te worden. 
Circulaire hypothese 
Moeder is in haar onrust niet te stoppen. Vader reageert daarop door letterlijk te gaan slapen. 
P probeert vader en moeder te verbinden met negatieve acties, waarop vader zich nog meer 
terugtrekt, P nog gekker moet doen en moeder nog onrustiger wordt. 

Vijfde vervolgsessie, februari 1996 
Aanwezig: ouders, groepsleiding en therapeuten 

Verloop en evaluatie werkopdracht 
Niet van toepassing. 
Bijstelling en herhaling 
Niet van toepassing. 
Volgende probleemfocus en werkopdracht 
In deze sessie is P niet aanwezig. De therapeuten brengen in dat hun zorg is dat iedereen in 
het gezin te veel gespannen is en te veel op zijn tenen loopt. Vader brengt in dat hij het inder
daad allemaal niet meer aan kan. Er hangt een dreiging van ontslag boven zijn hoofd. Zijn 
overspannen-zijn komt niet zozeer door zijn werk, maar vooral door de slechte relatie met 
zijn vrouw, die de kinderen tegen hem ophitst. Moeder opent de aanval op vader en betitelt 
hem als lichamelijk en geestelijk opgebrand. Zij beticht hem van oneerlijk handelen met 
gezinsgelden. Therapeuten benoemen dat er een ernstig probleem op echtpaarniveau is. P en 
zijn broer zijn te veel in een spanningsveld gekomen. Therapeuten adviseren de combinatie
behandeling tijdelijk stil te leggen zodat de ouders eerst in de regio in echtpaartherapie kun
nen. Dit om de basis in het gezin te verstevigen. Ouders voegen zich in dit voorstel. 

Nabespreking therapeuten 
Wat valt op? 
De ernst van de relatieproblematiek tussen de ouders, alsook de zeer vijandige diskwalifice
rende houding ten opzichte van elkaar. 
Antroposofisch-orthopedagogische diagnostiek 
Niet van toepassing. 
Gezinsdiagnostiek 
Echtpaartherapie is dringend noodzakelijk. 
Systeemwerking 
Niet van toepassing. 
Circulaire hypothese 
Niet van toepassing. 

444 



De combinatiebehandeling is gestopt vanaf maart 1996 

Zoals in de vorige sessie besproken, is de combinatiebehandeling gestopt. Er is een uitgebreid 
verslag van de behandeling naar de huisarts van de ouders gestuurd. Daarin staat de conclu
sie verwoord dat er eerst dringend echtpaartherapie noodzakelijk is. De huisarts wordt 
gevraagd om op zo kort mogelijke termijn in de regio een verwijzing te realiseren en verder 
een begeleidende taak ten opzichte van het gezin te vervullen gezien de psychisch labiele situ
atie van de ouders. De ouders hebben van deze brief aan de huisarts een kopie ontvangen. 
Voorst wordt besloten dat P gezien de gespannen situatie thuis voorlopig alleen nog één dag 
per veertien dagen naar huis gaat, totdat middels echtpaartherapie de situatie thuis veiliger 
is. 
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Weergave SEAG - probleemgedrag dat dagelijks meerdere keren voorkomt, benoemd 
door moeder, vader en groepsleiding 

Aan het begin van de combinatiebehandeling 

Moeder decielscore 10 
Slaan 
Gooien met voorwerpen 
Gil/schreeuwbuien 
Druk/opgewonden gedrag 
Zeuren 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Nagelbijten 
Grote afleidbaarheid 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Liegen 
Ongevraagd spullen van een ander gebruiken 
Bemoeien/domineren 
Het uitsluitend aandacht willen hebben van een leider 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Zichzelf niet kunnen bezighouden 
Provoceren/uitdagen 
Bravouregedrag 
Praten zonder luisteren 
Onaanvaardbaar seksueel gedrag 
Erg hard praten 

Na de laatste sessie 

Behandeling voortijdig afgebroken 

Vader decielscore 9 
Uitschelden 
Gil/schreeuwbuien 
Druk/opgewonden gedrag 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Onterechte kritiek uiten/mopperen 
Onacceptabel gedrag buiten het internaat 
Vloeken 
Bemoeien/domineren 
Niet ingaan op verzoek of opdracht 
Clownesk gedrag 
Niet mee willen doen met groepsactiviteiten 
Provoceren/uitdagen 
Bravouregedrag 
Praten zonder luisteren 
Erg hard praten 

Groepsleiding decielscore 7 
Slordig en onhygiënisch zijn op zichzelf of omgeving 
Grote afleidbaarheid 
Clownesk gedrag 
Praten zonder luisteren 
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Weergave NVOS 
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Scores moeders en vaders B deel 

2,4 
4,0 
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0 
2,1 
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8,0 

0 

B score moeder 

B score vader 

• Contr groep 
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I Ouder x eind 

Scores moeders C categorieën 

4M 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

4P 1 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

SI Z Z J 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 
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41 
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33 
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40 
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1 1 Moeder contr 
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Scores moeders D categorieën 

76 | 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

71 | J 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

73 
0 TT" 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

45 
56 . 1 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
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0 _ _J 
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Ext. hulpverwachting 
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Wil tot hulp 
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Ext. hulpverwachting 

CU Moeder contr 

CU Moeder klin 

• Moeder x start 
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• Moeder x start 
sa . 1 —1 

— , — 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 
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• Moeder x start /i :- •' -.-.• • ••. :•: ' .•:•'-. ••. ,-.•': .-,•• • f 
— , — 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

CU Moeder contr 

CU Moeder klin 

• Moeder x start 
u 

1 1 1 1 — , — 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 
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Scores vaders D categorieën 
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// 
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Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

77 : : • : ::; M:[l 1 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 1 
Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

4U 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

48 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

54 __J 

Tevredenheid 

Wil verandering 

Wil tot hulp 

Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

0 __J 

Tevredenheid 
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Int. hulpverwachting 

Ext. hulpverwachting 

34 
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54 
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Scores groepsleiding B deel 

B score 

I I Contr. groep moeders 

I I Klin, groep moeders 

H I Contr. groep vaders 

H Klin, groep vaders 

H Groepsleiding start 

H Groepsleiding eind 

Scores groepsleiding C categorieën 

SX 1 Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 

Toeval/lot 

n 
Inspanning z + p 

Vaardigheid 

Aandeel partner 

Moeilijkheidsgraad 
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Bijlage 3 

Diverse protocolformulieren 
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Formulier 1 Voorgeschiedenis IP 

Voorgeschiedenis van: 
Geboortedatum: 
Jaar van opname: 
Datum start combinatiebehandeling: 
Samenstelling gezin: 

1 Verloop prenatale ontwikkeling en geboorte 

2 Bijzonderheden van het gezin van herkomst tot het tijdstip van opname 

3 Chronologie van de ontwikkeling in de eerste zeven jaar 
Lichamelijke ontwikkeling 
Verloop motorische ontwikkeling 
Contactname, hechting, sociale ontwikkeling 

Spraak, taal, begrip, spel 

4 Ziekenhuisopnames, artsen- en specialistenbezoeken 

5 Vanaf welk tijdstip werd duidelijk dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling? 

6 Is er een diagnose gesteld? Zo ja, welke en door wie? Vermelding van de resultaten van 
eventueel psychodiagnostisch onderzoek 

7 Gang door crèche, dagverblijf, school, instituut, kliniek en dergelijke in chronologische 
volgorde tot opname. Aanvullingen wat betreft de lichamelijke ontwikkeling en de psy
chische ontwikkeling 

8 Specifieke lichamelijke en/of gedragskenmerken die steeds terugkomen 

9 Reden voor opname 

10 Ontwikkeling na de opname; indicatie voor combinatiebehandeling 
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Formulier 2 Protocol eerste sessie 

Naam kind: 
Datum: 
Deelnemers: 

1 Impassebeleving 
a Probleembeschrijving instituut 
- Terugkijken 

Actualiteit 

b Probleembeschrijving ouders 

2 Systeemtherapeut 
Samenvatting in eigen woorden (met als doel: begrepen worden 
- Begrijp ik dat... 
- Voelt ieder zich begrepen 
- Bevestiging) 

3 Systeemtherapeut 
Gemeenschappelijk kader 
(Kind is centraal vertrekpunt) 

4 Systeemtherapeut en kindgerichte therapeut 
Voorstel tot werkwijze 

5 Systeemtherapeut en kindgerichte therapeut 
- Wat vinden jullie 
- Contract = commitment 
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Formulier 3 Protocol tweede sessie 

Naam kind: 
Datum: 
Aanwezig in de sessie: 
Videoband nr.: 
Van ... tot... 

1 Vraagstuk rondom het kind in de actuele situatie (feitelijke beschrijving) 

2 Probleemformulering door systeemtherapeut in één zin 

3 Herformulering van het probleem als relabeling 

4 Kan iedereen mee in deze relabeling? Zo niet - uitleggen; zo ja - verder gaan 

5 Uitwerken van opdrachten 
a IP moet leren om... 

b Dat kun je doen door... 

c De opdracht die zowel thuis als in het instituut wordt uitgevoerd, is: 

6 Is het een afspraak waar we ons allen aan houden': 

7 Herhalen uitleggen/oefenen voor het kind 
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Formulier 4 Nabespreking tweede sessie 

Naam kind: 
Datum: 
Therapeuten: 

1 Inleven (omschrijven) 

2 Welke beelden komen op? 
Beeld 1 

Beeld 2 

Beeld 3 

3 Wat moet er in beeldspraaktermen gebeuren bij: 
Beeld 1 

Beeld 2 

Beeld 3 

4 Circulaire hypothese 

5 Abstract geformuleerde behandelingsrichting 
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Formulier 5 Vervolgsessie 

Naam kind: 
Datum: 
Aanwezig in de sessie: 
Videoband nr: 
Wan ... tot... 

1 Verslag van opdracht door ouders, kind, instituut 
a Bericht door ouders over verloop opdracht 

b Kind bevragen of uitdagen iets te doen of te zeggen 

2 Bericht door medewerkers van het instituut over verloop opdracht 

3 Vaststellen of de opdracht goed is uitgevoerd 
a Niet goed: wordt tot onderwerp 

b Wel goed: volgende concrete probleem 
(In dit geval een nieuwe opdracht vinden die in aard aansluit bij de abstract geformuleerde 
behandelingsrichting) 

4 Welke gedragsthema's zijn nu aan de orde in instituut of thuis? 

5 Formuleren van de bijgestelde of nieuwe opdracht 

6 Is het een afspraak waar we ons allen aan houden? 

7 Herhalen uitleggen/oefenen voor het kind 
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Formulier 6 Nabespreking therapeuten 

Naam kind: 
Datum: 
Therapeuten: 

1 Opvallende gebeurtenissen in deze sessie 

2 Aanvullingen ten aanzien van de individuele antroposofisch-orthopedagogische diagno
se door de ervaringen in deze sessie. 

3 Aanvullingen ten aanzien van de gezinsdiagnostiek door de ervaringen in de sessie. 

4 Hoe reageert het hele systeem': 

5 Hoe staat het met de circulaire hypothese? 
Welke aanvullingen zijn er? 
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Formulier 7 Laatste sessie 

Naam kind: 
Datum: 
Aanwezig: 

1 Impressies 
a Ouders en medewerkers van het instituut maken een impressie in beeld en kleur, 

zonder geschreven tekst 

b Naar aanleiding van deze impressie vertellen ouders en medewerkers hierover aan elkaar 

c Therapeuten geven een samenvatting van deze impressie 

2 Therapeuten verbinden het kader dat ontstaan is op grond van deze samenvatting met de 
oorspronkelijke impasse bij de start van de behandeling 

3 Dit leidt tot een gezamenlijke conclusie, te weten: 

4 Is er voor het vervolg behoefte aan vervolgcontact of-behandeling? 
Zo ja, frequentie van de contacten; en welke vorm van contact? 
Afspraken over wel of niet vervolgbehandeling 
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