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OPSOMMING 

Hierdie studie handel oor die identifisering van risikofaktore deur meetinstrumente in die 

verhouding tussen stiefinoeders en adolessente stiefdogters. Risikofak:tore kan die verhouding 

tussen stiefinoeders en adolessente stiefdogters kompliseer en wyk af van die kriteria wat in 

hierdie studie voorgehou word. 

Uitgebreide literatuurstudie is ondemeem oor hersaamgestelde 
0 

gesmne, verhoudings, 

stiefinoeders, stiefdogters en biologiese vaders. Navorsing toon dat die stiefinoeder

stiefdogterverhouding die mees komplekse verhouding binne die hersaamgestelde gesin is en dat 

adolessente stiefdogters meer aanpassingsprobleme as stiefseuns ondervind. 

Statistieke toon dat die aantal egskeidings en die gevolglike aantal hersaamgestelde gesinne per 

jaar steeds styg. Literatuurstudie bewys dat oorwegend swak verhoudings binne hersaamgestelde 

gesinne aangetrefword. 

Aanvullend by die risikofaktore wat tydens literatuurstudie geidentifiseer is, is professionele 

persone ook genader om risikofak:tore soos hulle in die praktyk daamee te doen kry te 

identifiseer wat die verhouding tussen stiefinoeders en adolessente stiefdogters kan kompliseer. 
0 
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Nadat die risikofaktore bepaal is, is meetinstrumente empiries aangewend om vas te stel of dit 

genoemde risikofaktore by hersaamgestelde gesinne kan identifiseer. Die meetinstrumente behels 

vyf gestandaardiseerde en een ongestandaardiseerde vraelys. Die EPI, 16-PF en HSPV is 

gebruik om die drie betrokke partye se persoonstrekke te bepaal. Die Ouer

kindkommunikasievraelys en Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge is gebruik om verskeie 

risikofaktore te identifiseer. Die ongestandaardiseerde RF-Agtergrondvraelys verskaf 

agtergrondinligting en lig risikofaktore uit wat nie deur die ander meetinstrumente ge1dentifiseer 

is nie. Na aanleiding van die inligting wat deur die meetinstrumente van 'n bepaalde 

hersaamgestelde gesin verkry is, kan die risikofaktore op die Samevattende evalueringsblad vir 

risikofaktore oorgedra word. 

Dissipline en verdeelde lojaliteit blyk van die grootste probleme te wees. Die 

gesinsamestelling en omstandighede van hersaamgestelde gesinne is uniek en daarom sal 

risikofaktore by gesinne verskil. Selfs ooreenstemmende risikofaktore kan verskillend deur 

die onderskeie gesinslede of ander gesinne beleefword. Die uniekheid en kompleksiteit van 

hersaamgestelde gesinne word hierdeur beklemtoon. 

Die geidentifiseerde risikofaktore kan in verskeie vakterreine gebruik word wat met 

hersaamgestelde gesinne gemoeid is. Waar daar sprake is van die plasing van mindetjarige 

kinders vir toesig en beheer, kan hierdie studie nuttig in die hof gebruik word. By terapie of 

berading kan die geidentifiseerde risikofaktore 'n hulpverleningsplan vergemaklik. 
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SUMMARY 

This study deals with identifying risk factors using measuring instruments in the relationshlp 

between stepmothers and adolescent stepdaughters in reconstituted families. Risk factors can 

complicate the relationshlp between stepmothers and adolescent stepdaughters and deviate from 

the given criteria in this study. 

Extensive literature survey has been done concerning the reconstituted family, relationshlps, 

stepmothers, adolescent stepdaughters . and biological fathers. Research shows that the 

stepmother-stepdaughter relationshlp is the most complicated relationshlp within the 

reconstituted family and adolescent stepdaughters experience more problems adapting than 

stepsons. 

Statistics reveal that the divorce rate and therefore the number of reconstituted families is still on 

the increase. Literature survey shows that overwhelmingly poor relationshlps are found within 

the reconstituted family. 

Added to the risk factors that have been identified during research, professional people were 

also consulted in identifying the risk factors that could complicate the relationship between 

stepmothers and adolescent stepdaughters as experienced in practice . 
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After establishing the risk factors, measuring instruments have been emperically applied to 

determine if the mentioned risk factors in reconstituted families can be identified. The measuring 

instruments include five standardised and one unstandardised questionnaires. The EPI, 16-PF 

and HSPQ were used to determine the characteristics in the three parties involved. The Parent

child-communication questionnaire and the Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge were 

utilised to identifY various risk factors. The unstandardised RF-Agtergrondvraelys provides 

background information and highlights risk factors other measuring instruments do not identifY. 

Arising from information gained on a spesific reconstituted family through measuring 

instmments, the risk factors can be carried over onto the Samevattende evalueringsblad vir 

risikofaktore. 

The biggest problems seem to be discipline and divided loyalty. The structure and conditions of 

each reconstituted family are unique; therefore the risk factors will differ in families. Even similar 

risk factors can be experienced differently by each member or other families. The uniqueness and 

complexity surrounding the reconstituted family is emphasised by this. 

The identified risk factors can be used in various fields of study that involve reconstituted 

families. This study is helpful in court where custody placement of minors is broached. The 

identified risk factors can ease in counselling and therapy . 
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HOOFSTUK1 

INLEIDENDE ORffiNTERING, PROBLEEMSTELLING, DOEL VAN ONDERSOEK 

1.1 INLEIDING 

Die hersaamgestelde gesin as altematiewe gesinsvorm is 'n realiteit wat aanvaar moet word. Die 

vroeere stigma, vooroordeel en diskriminasie wat gekleefhet aan die hersaamgestelde gesin deur 

uitdrukkings soos "abnormale gesin" of "gebroke huis", geld nie meer in die twee-en-twintigste 

eeu nie. Die hersaamgestelde gesin is anders as die kemgesin, maar nie noodwendig 

minderwaardig as altematiewe gesinsvotm nie. 

Dit is 'n feit dat die hersaamgestelde gesin 'n unieke samestelling is met lmieke 

verhoudingsprobleme wat hieruit kan voortspruit. Die vrou as tweede vrou of stiefinoeder 

bevind haarself in 'n moeilike situasie, omdat sy dikwels onder andere die liefdelose stiefina

stigma moet oorkom Sy ondervind groter konflik ten opsigte van die ouerrol, geldsake, 

dissipline, interaksie met familielede en die gemeenskap, verwagtinge van haar huweliksmaat, 

asook die bantering van haar eie kinders (Prinsloo 1992a:56). Die adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin ondervind ook spesifieke probleme wat sy moet kan hanteer. 

In hierdie studie val die fokus op risikofaktore binne die hersaamgestelde gesin wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter bemoeilik. 

1.2 PROBLEEMONTLEDING 

1.2.1 AANV ANKLIKE BEWUSWORDING 

Die navorser het nie net bewus geword van die groot aantal adolessente dogters wat deel is van 

hersaamgestelde gesinne nie, maar ook van 'n groot behoefte wat adolessente dogters ondervind 

ten opsigte van hul verhoudings met hul stiefinoeders. As onderwyseres verbonde aan 'n 

sekondere skool, het die navorser gedurig te doen gekry met dogters wat bulle ongelukkigheid te 

kenne gegee het aangaande die verbouding met hul stiefinoeders. Hulle bet dit dikwels as rede 



voorgehou vir swak akademiese prestasie, gedragsprobleme, dieetsiektes, of vele ander 

probleme. 

Dit het duidelik geblyk dat adolessente stiefdogters 'n behoefte ondervind om met iemand te 

praat oor die onsuksesvolle verhouding met hul stiefinoeders. Hulle het ook gewonder hoe hulle 

die verhouding kan verbeter en watter aandeel hulle het in sodanige problematiese verhoudings. 

Die adolessente stiefdogters het ook laat blyk dat hulle skaam en skuldig voel oor die 

problematiese verhouding met hul stiefinoeders. Dit was vir die meeste 'n sensitiewe saak. Die 

dogters wou nie he dat hulle maats of onderwysers kennis moet neem van hulle problematiese 

verhouding met hul stiefinoeders nie. Van hulle was selfs te sensitief om te laat blyk dat hulle 

deel is van 'n hersaamgestelde gesin. 

Baie van die adolessente dogters het ook laat blyk dat hulle kwaad is, omdat hulle deel is van 'n 

hersaamgestelde gesin sonder dat dit hulle keuse is. Die dogters wie se ouers geskei is voel 

magteloos omdat hulle deel is van twee huishoudings, naamlik die hersaamgestelde gesin en die 

van die afWesige biologiese ouer. 
,I 

Die dogters wie se ouers geskei is, was ook teleurgesteld in die totstandkoming van die 

hersaamgestelde gesin, omdat dit hulle hoop dat hul ouers weer versoen sal raak, finaal tot 'n 

einde gebring het. 

Onderwysers, sielkundiges, maatskaplike werkers, teoloe en gesinsadvokate is dit ahnal eens dat 

probleme tussen stiefinoeders en stiefdogters albei partye negatiefbefuvloed. Hierdie inligting is 

verkry uit literatuurstudie, informele gesprekvoering en toetse/vraelyste. Verdere verhoudings 

word ook negatief daardeur geraak, byvoorbeeld die biologiese vader se verhouding met die 

dogter of sy verhouding met die stiefinoeder. 

Literatuurstudie, observasie en informele gesprekvoering deur die navorser, het daarop gedui dat 

sekere aspekte die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter befuvloed, 

byvoorbeeld: 

* die ouderdom van die stiefinoeder 

* die persoonseienskappe van die stiefinoeder 
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* of die stiefinoeder haar eie biologiese kinders het 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

die teenwoordigheid van stiefsibbes 

die tydsduur van die huwelik ' 

die ouderdom van die stiefdogter 

die persoonseienskappe van die stiefdogter 

die wyse waarop die biologiese vader situasies hanteer 

die gemeenskap se gesindheid teenoor hersaamgestelde gesinne 

of die stiefdogter se biologiese moeder nog leef en die moeder besoek word 

die verhouding tussen die biologiese ouers 

of die stiefdogter permanent inwoon in die hersaamgestelde gesin, of slegs periodiek 

besoek afle 

Gesinslede van die hersaamgestelde gesin ervaar dikwels gevoelens van verlies en het nog nie hu1 

verliese verwerk nie. Die verhoudings in die hersaamgestelde gesin word in hierdie geval meestal 

gestig vanuit onverwerkte gevoelens van hartseer en verdriet vir die nuwe egpaar en die 

betrokke kinders. Die totstandkoming van die hersaamgestelde gesin is dikwels vanuit 'n 

vertrekpunt van verlies en verdriet vir beide stiefkind en stiefouer (Prinsloo 1992a: 13 ). Vir die 

kind kon die verlies deur egskeiding van die ouers, of die dood van 'n ouer geskied (Scheepers 

1991: 125). 

Die lede van die hersaamgestelde gesin ontken dikwels hulle verliese en versuim om dit met 

mekaar te deel. W aar hulle die verliese erken, begryp en verwerk, kan dit juis 'n samebindende 

faktor in die hersaamgestelde gesin word, volgens Du Plessis (1994:71). Sulke verswarende 

omstandighede maak die voltrekking van 'n begrypings-, gesags- en vertrouensverhouding 

moeilik. Prinsloo (1992a: 132) voer aan dat die adolessent 'n dubbele verlies belee:£: naamlik die 

verlies van haar rol as kind in die gesin en ook die verlies van die kemgesin. Alle betrokke partye 

moet eers hu1 verliese verwerk en gereed wees vir die eise van die hersaamgestelde gesin 

alvorens geslaagde verhoudings gestig kan word. 

Gesinslede verwerk hu1 gevoelens van verlies op verskillende wyses en pas verskillende 

verdedigingsmeganismes toe om hu1 gevoelens van verlies te hanteer. Adolessente stiefkinders is 

geneig om hu1 gevoelens van verlies te hanteer deur hulle aan albei ouers te onttrek en 'n 

afsydige houding in te neem 
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Tydens bewuswording van die probleem rakende die verhouding tussen adolessente stiefdogter 

en stiefi:noeder, het die vraag by die navorser ontstaan waarom daar ten spyte van soveel 

voorbereidingsprogramme en hulp in die vorm van terapie, steeds soveel problematiese 

stiefi:noeder-stiefdogterverhoudings is. Die antwoord le waarskynlik in die kompleksiteit en 

uniekheid van elke hersaamgestelde gesin. 

1.2.2 BESINNING OOR BEWUSWORDING 

Tydens besinning oor die stiefi:noeder-stiefdogterverhouding in die hersaamgestelde gesin, was 

dit opvallend dat genoemde verhouding meer problematies was as in die geval van stiefinoeder

stiefseunverhoudings. Prinsloo (1992a: 13) bevestig dat die stiefouer-stiefkindverhouding stellig 

die mees problematiese van alle verhoudinge in die hersaamgestelde gesin is. 

Indien die stiefdogter 'n adolessent is, is die verhouding tussen haar en die stiefi:noeder ook meer 

problematies as in die geval van jonger dogters. Die stiefouer-stiefkindverhouding is besonder 

kompleks waar daar adolessente teenwoordig is. Volgens Prinsloo (1992a:56) bepaal die 

ouderdom van die stiefkinders die aard van die stiefVerhouding en permanente stiefi:noeders met 

ouer kinders het die heel moeilikste taak. Vir die adolessent, ouer en stiefouer is die 

akkommodasie van die adolessent in die hersaamgestelde gesin moeilik, omdat die adolessent in 

'n tydperk verkeer van oorgang wat gekenmerk word deur baie emosies (Scheepers 1991:122-

124). Die adolessent het behoefte na groter onafhanklikheid, terwyl die egpaar in die nuwe 

hersaamgestelde gesin reeds probeer om gesinshegtheid te bewerkstellig. Daar is dus 'n konflik 

van belange tussen die adolessent en ander gesinslede. 

Daar bestaan by adolessente binne die hersaamgestelde gesin 'n neiging om verde~lde lojaliteite 

uit te sorteer deur kant te kies, of om die een kant aktiefteen die ander afte speel. Bykomende 

gevoelens van jaloesie en vyandigheid teenoor die stiefouer, word ondervind. Adolessente toon 

'n a:tkeer teenoor die verskuiwings in hul gebmiklike gesinsrolle en openbaar dikwels 'n openlike 

weerstand teen die aanleer van nuwe rolle ofbetrokkenheid in nuwe gesinsverhoudings. Prinsloo 

(1992a:297) ondersteun hierdie stelling dat kinders die twee verskillende huishoudings teen 

mekaar afspeel ten einde hulle sin te kry. 

' 

4 



Adolessente dogters aanvaar nie maklik die gesag van stiefinoeders nie en dit veroorsaak 'n hoe 

mate van konflik, volgens Prinsloo (1992a:296). Kinders het oor die algemeen 'n nouer band met 

hu1 eie moeders as met hulle vaders, wat dit vir hulle moeilik maak om 'n plaasveiVangende 

moeder te aanvaar. Stiefinoeders bring meer tyd saam met die kinders deur as stiefVaders, aldus 

DuPlessis (1993:72). Hierdie feit kan die rede wees dat groter klem op die verhouding tussen 

stiefinoeders en stiefkinders geplaas word, as op die verhouding tussen stiefVaders en 

stiefkinders. Die stiefdogter kan ook voel dat sy haar bevoorregte posisie in haar vader se lewe 

moet afstaan aan die nuwe stiefinoeder (Prinsloo 1992a:302). 

Empiriese navorsing bevestig die verband tussen spanning in die stiefinoedergesin en die neiging 

tot jeugmisdaad veral by die stiefdogter. Daar is 'n hoer persentasie kriminele aanklagte onder 

dogters met stiefinoeders as onder dogters met stiefVaders, volgens Albertyn soos aangehaal 

deur Prinsloo (1992a:63). Die navorser wou derhalwe ondersoek instel na die moontlikheid om 
• 

die risikofaktore wat na vore kom in die hersaamgestelde gesin en die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer, te koppel aan toesigreelings in hofsake in die 

geval van egskeidings. 

Verskeie navorsingstudies het bewys dat wanneer 'n dogter 'n biologiese ouer en stiefouer van 

dieselfde geslag het, sy nie goed by die stiefouer aanpas nie. Dogters wat by hulle biologiese 

vader en 'n stiefinoeder woon, het minder positiewe verhoudinge met die stiefinoeder indien 

hulle hul eie afuresige, biologiese moeder gereeld besoek. Waar die gewese eggenoot en vader of 

moeder van die kinders oorlede is, kan die aanpassing by 'n stiefouer in die hersaamgestelde 

gesin minder gekompliseerd verloop. In die geval van egskeiding en waar die afuresige ouer nog 

gereeld kontak met die kind het, is dit dus moeiliker vir die stiefouer om 'n plaasveiVangende 

ouer te word (DuPlessis 1993:73). Furstenburg en Nord soos aangehaal in Prinsloo (1992a:57) 

het bevind dat gereelde kontak met die eie moeder, spanning in die hersaamgestelde gesin 

teweegbring en die kinders se verhouding met die stiefinoeder kompliseer. 

Probleme ontstaan wanneer besoekende kinders onenigheid veroorsaak. Die stiefinoeder kan 

uitgesluit voel omdat haar man baie tyd aan die kinders spandeer en dan jaloers word. Die vader 

se bantering van die kinders is belangrik. Vaders moet waak teen oorkompensasie in die vorm 

van toegeetlikheid, verwenning en inkonsekwente optrede. Weens skuldgevoelens is sommige 

vaders geneig om nie hulle kinders te dissiplineer nie. Hy moet besoekende kinders tereg wys 
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waar hulle fouteer, anders sal dit verw11rrend wees vir die inwonende kinders en hulle sal dit as 'n 

voortrekkery beskou (DuPlessis 1993:76). 

Uit die literatuur blyk dit dat stiefsibbes beter by mekaar aanpas en meer geslaagde verhoudings 

met mekaar stig indien hulle permanent in dieselfde gesin inwoon. Dubennan soos aangehaal 

deur DuPlessis (1993:79) het bevestig dat indien albei ouers se kinders in een huis saamwoon, 

die verhouding tussen die kinders op die lange duur beter is as wanneer hulle in aparte 

huise/gesinne woon. 

Die ouderdom van die stie:finoeder is 'n beduidende fak:tor in suksesvolle verhoudingstigting met 

die stietkinders. Duberman soos aangehaal deur Prinsloo (1992a:56) het bevestig dat die 

ouderdom van die stiefinoeder 'n beduidende inspraak het in die verhouding met stietkinders. 

Stiefinoeders ouer as 40 jaar het slegs in 52% van die gevalle goeie verhoudings met stiefkinders 

gehad teenoor die 70% van stie:finoeders jonger as 40 jaar. 

Stiefouers het geen duidelike riglyn oor hul betrokke rolle nie en beleef dikwels rolverwarring. 

Hulle is onseker oor hul eie verwagtings ten opsigte van die bantering van stiefkinders, asook 

wat van hulle verwag word deur die egmaat, stietkinders en gemeenskap. Prinsloo (1992a:307) 

meen dat stiefouers moet besef dat hulle 'n unieke rol in die lewe van kinders speel, anders as die 

rolfunksie van die eie ouer en baie moeiliker. Stiefouers beleef spanning in die hersaamgestelde 

gesin as gevolg van rolverwarring en problematiese verhoudings tussen stiefouers en 

stietkinders. Die belangrikste voorspellingsfak:tor wat rolspanning vir die ouers in 'n 

hersaamgestelde gesin betre:t; is die kompetisie tussen die kinders en die nuwe eggenoot (Saint

Jacques 1995:51). In studies is bevind dat by individue wat beide die rol van ouer en stiefouer 

beklee, rolspanning te wyte was aan die wyse waarop die egmaat, die ouer van die kindlers, 

sy/haar eie rol vervul (Saint-Jacques 1995:70). 

Vir kinders is dit moeilik om deel te wees van twee verskillende huishoudings met uiteenlopende 

waardes en standaarde. Hulle voel onseker en gespanne en weet nie altyd wat van hulle verwag 

word nie. Prinsloo (1992a:297) beweer dat kinders geneig is om die ouers in die twee 

verskillende huishoudings teen mekaar afte speel ten einde hul sin te kry. 
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Uiteenlopende persoonlikhede kan aanpassing in die hersaamgestelde gesin veral bemoeilik 

wanneer die verskille nie deur die ander gesinslede aanvaar en toegelaat word nie. Verskille in 

persoonlikheidsamestelling en geaardhede by stiefouers en stietkinders moet erken en realisties 

benader word. Stiefouers en stiefkinders moet mekaar respekteer en ruimte bied om die eie 

persoonlikheid uit te lee±: aldus Prinsloo (1992a:310). 

1.3 VERKENNING VAN DIE TERRE IN VAN ONDERSOEK 

Tydens die verkenning van die probleem, het die navorser adolessente dogters met stie:finoeders 

in hersaamgestelde gesinne lukraak (om wanvoorstelling van resultate te voorkom) 

gerdentifiseer. Die dogters moes dan 'n vertroulike vraelys invul wat uit vyf vrae bestaan het 

(vide Addendum A aan die einde van hoofstuk I). Aangesien die navorser nie die dogters ken, of 

direk met hulle geskakel het nie, het dit die moontlikheid geskep dat die dogters eerlik en 

openhartig kon wees. Daar is ook geen kontak met die dogters gemaak nadat die vraelys ingevul 

• • tsme. 

Uit hierdie ondersoek het die sensitiwiteit en kompleksiteit van die probleem duidelik geblyk. 

Die dogters wou meestal anoniem bly, veral diegene wat swak verhoudings met hulle 

stiefinoeders gerapporteer het. Sommige dogters het spontaan bykomende inligting op die 

vraelys ges.kryt: soos die oorsake van verhoudingsprobleme en gevoelens van skuld, verwerping 

en onsekerheid. Dit het die behoefte wat hulle ondervind om die swak verhouding met hulle 

stiefinoeder te verbeter, bewys. Verder het dit duidelik geblyk dat adolessente dogters in 

hersaamgestelde gesinne eiesoortige behoeftes het. 

Die vyfvrae op die vraelys het op die volgende sake betrekking gehad: 

* 
* 
* 
* 
* 

die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter 

die oorsaak van verhoudingsprobleme (indien enige) tussen die twee partye 

of die stiefdogter permanent inwoon, of slegs periodiek besoek aile 

die ouderdom van die stiefdogter toe die vader weer getroud is 

of die biologiese moeder nog leef 
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Daar is 150 vraelyste uitgestuur, waarvan 108 terugontvang is. In 73 van die vraelyste wat 

terugontvang is, is 'n swak stiefinoeder-stiefdogterverhouding gerapporteer. Dit verteenwoordig 

67,6% van die aantal vraelyste wat terugontvang is. Die vraelyste waarin die stiefdogters goeie 
. 

verhoudings met hu1 stiefinoeders gerapporteer het, het slegs 32,4% van die vraelyste wat 

terugontvang is uitgemaak. Die aantal swak stiefinoeder-stiefdogterverhoudings het dus die 

goeie stiefinoeder-stiefdogterverhoudings oorskadu. Hierdie statistieke het die problematiese 

stiefinoeder-stiefdogterverhouding by adolessente dogters in hersaamgestelde gesinne, 

beklemtoon. 

Daar is ook geskakel met professionele persone wat met hersaamgestelde gesinne gemoeid is, 

byvoorbeeld maatskaplike werkers, predikante, opvoedkundige sielkundiges, psigiaters, 

gesinsadvokate en onderwysers (vide Addendum B aan die einde van hoofstuk 1 ). Hierdie 

vraelys was dubbeldoelig en het deel gevorm van die loodsondersoek, asook van die empiriese 

ondersoek. Almal was dit eens dat die verhouding tussen stiefinoeders en adolessente 

stiefdogters problematies kan wees, vanwee verskeie verswarende omstandighede en komplekse 

verhoudings. 

'n Vraelys is uitgestuur na 80 professionele persone. Hierin is gevra dat daar vyf risikofaktore 

geidentifiseer word wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin bemoeilik. Daar is 49 van die vraelyste terugontvang. Die kompleksiteit 

. van die hersaamgestelde gesin en die eiesoortige probleme rakende die verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter is bevestig. Verskeie risikofaktore is uitgewys wat die 

verhouding kompliseer. Die bespreking van hierdie risikofaktore is ingesluit in hoofstuk 3, in 

afdeling 3.3. 

Tydens 'n onderhoud met 'n regter, bevestig sy dat die howe sterk steun op onder andere 

wetenskaplike navorsing wanneer uitspraak in aansoeke om toesig en bewaring (beheer) van 

mindetjariges gelewer word. Wanneer 'n man en 'n vrou skei en hulle nie 'n onderlinge 

ooreenkoms kan bereik oor wie die toesig en beheer van hulle gesamentlike mindetjarige 

kind/ers gaan kry nie, kan 'n aansoek voor die Hooggeregshof gebring word om die toekenning 

te maak. 'n Aansoek om die wysiging van die status quo met verwysing na toesig en beheer kan 

ook later in die mindetjarige kind/ers se lewe/ns gebring word. 
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Die kriteria wat die Hooggeregshof in ag neem tydens toekenning van toesig en beheer, is 

volgens bogenoemde regter die volgende: • 

* die liefde, toegeneentheid en ander emosionele bande wat bestaan tussen ouer en kind en 

die ouer se verenigbaarheid met die kind 

* die bevoegdheid, karakter en geaardheid van die ouer en die impak daarvan op die kind 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

se behoeftes en begeertes 

die bekwaamheid van die ouer om met die kind te kommunikeer en die ouer se insig in, 

begrip van en sensitiwiteit teenoor die kind se gevoelens 

die vermoe en geneentheid van die ouer om die kind te begelei soos hy of sy benodig 

die vermoe van die ouer om te voorsien in die basiese fisiese behoeftes van die kind, die 

sogenaamde "creature comforts", soos voeding, kleding, behuising en ander materiele 

behoeftes - algemeen gesproke, die voorsiening van ekonomiese sekuriteit 

die vermoe van die ouer om te voorsien in die opvoedkundige welsyn en sekuriteit van 

die kind, beide religieus en sekuler 

die vermoe van die ouer om te voorsien in die kind se emosionele, sielkundige, kulturele 

en omgewingsontwikkeling 

die geestelike en fisiese welstand en morele geskiktheid van die ouer 

die stabiliteit of andersins van die kind se bestaande omgewing, met in agneming van die 

wenslikheid van die handhawing van die status quo 

die wenslikheid of andersins om die sibbes bymekaar te hou 

die kind se voorkeur as die hoftevrede is dat die kind se voorkeur in ag geneem kan 

word in die besondere omstandighede 

die wenslikheid of andersins ( al dan nie) van toepassing van die leerstelling van dieselfde 

geslagpassing (same sex matching) 

enige ander faktor wat relevant is tot die betrokke saak wat die hof raak 

Met verwysing na die kind se voorkeur: indien die hof tevrede is dat die kind oor die nodige 

intellektuele en emosionele volwassenheid beskik om sy/haar mening ten opsigte van voorkeur te 

gee, 'n opregte en akkurate refleksie van sy/haar gevoelens rakende die verhouding met albei 

sy/haar ouers, met ander woorde om 'n ingeligte en intellektuele uitspraak te lewer, behoort daar 
• 

aandag gegee te word aan sy/haar uitgedrukte voorkeur. 
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Die navorser is van mening dat haar studie veral 'n bydrae kan lewer tydens aansoeke om die 

wysiging van toesig en bewaring (beheer) waar die biologiese vader hertrou het en daar een of 

meer adolessente dogter/s uit sy vorige huwelik is. Die risikofaktore wat in die loop van die 

studie gei:dentifiseer word en daama deur bepaalde meetinstmmente gemeet word, kan teen die 

kriteria wat hierbo genoem is, beoordeel word voordat die hofuitspraak lewer. 

Tydens 'n onderhoud met 'n opvoedkundige sielkundige wat forensiese werk doen en vooraf 

ondersoeke uitvoer sodat aanbevelings vir die hof gemaak kan word rakende toesig en bewaring 

(beheer) van mindetjarige kinders, meld sy dat daar nie 'n bestaande meetinstrument bestaan wat 

risikofaktore vir die verhouding tussen adolessente stiefdogter en stiefinoeder uitwys nie. 

Forensiese werk impliseer dat volledige ondersoeke uitgevoer word waarop aanbevelings volg 

met die oog op ekspert getuienislewering in 'n ho±: sou 'n voorafskikking nie deur betrokke 

partye bereik kan word nie. 

Volgens genoemde opvoedkundige sielkundige is voor die hand liggende faktore wat risiko's 

inhou (byvoorbeeld dwelmmisbruik, seksueel losbandige gedrag of misdadige gedrag) nie 

moeilik om te bepaal nie. Die probleem is eerder om verskuilde risikofaktore te identifiseer sodat 

dit as deel van die totale beeld van al die partye wat die opvoedkundige sielkundige konsulteer 

en evalueer, in berekening gebring kan word voordat 'n aanbeveling vir die hof gemaak kan 

word. 

Die opvoedkundige sielkundige wys ook daarop dat die term "toesig en beheer" vervang is deur 

die bewoording "bewaring en toesig", aldus 'n uitspraak van die konstitusionele hof. 

Dit is die navorser se hoopvolle wens dat hierdie studie ook na afloop daarvan, 'n bydrae op 

forensiese gebied kan lewer met verwysing na uitsprake oor toesig en bewaring (beheer). 

1.4 AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 

Die hersaamgestelde gesin word vir die doel van hierdie studie uitgesonder, aangesien gefokus 

word op die stie:finoeder-stiefdogterverhouding. Dit sluit dus vanselfsprekend die kemgesin of 

enkelouergesin uit. Daar word ook van die veronderstelling uitgegaan dat die hersaamgestelde 

gesin wetlik verbind is deur 'n huwelik tot 'n eenheid en daarom as altematiewe gesinsvorm 
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funksioneer. Vir die doel van hierdie studie, sal die volgende gesinne ook buite rekening gelaat 

word: pleeggesinne, aanneemouers, peetouers en homoseksuele ouers. 

Van wee die navorser se praktiese betrokkenheid by die opvoedingsituasie, sal hierdie stu die 

vanuit 'n opvoedkundige sielkundige perspektief gedoen word. Aangesien verskeie terreine 

oorvleuel wat die bantering van die hersaamgestelde gesin betre:t: sal dit nie buite rekening gelaat 

word nie, byvoorbeeld die terreine van maatskaplike werk, teologie, regte, onderwys, sielkunde 

en geneeskunde. 

In hierdie studie sal gefokus word op die problematiese verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter. Aandag sal gegee word aan die kompleksiteit en uniekheid van die 

verhouding, met inagneming van alle betrokkenes. 

Om aan te sluit by die problematiese verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, sal risikofaktore geidentifiseer word wat sodanige 

verhouding kompliseer. Risikofaktore wat betrekking het op die hersaamgestelde gesin oor die 

algemeen, verhoudings, die stiefinoeder, stiefdogter en biologiese vader, sal uitgelig word deur 

van verskeie meetinstrumente gebruik te maak. 

Aangesien verskeie literatuurstudie getoon het dat die stiefmoeder-stiefdogterverhouding die 

mees komplekse en problematiese is van alle verhoudings binne die hersaamgestelde gesin, sal 

hierdie studie daaroor handel. AI die partye betrokke in die verhoudings binne die 

hersaamgestelde gesin sal belig word, aangesien dit die stiefinoeder-stiefdogterverhouding kan 

beiilvloed. Daar sal egter gefokus word op die biologiese vader, stiefinoeder en die adolessente 

stiefdogter binne die hersaamgestelde gesin, veral wat die onderlinge verhoudings betre£ 

Voorts het navorsing bewys dat die adolessente stiefdogter besonder kwesbaar is in die 

verhouding met die stiefinoeder in die hersaamgestelde gesin. Die grootste rede is waarskynlik 

die adolessent se strewe na outonomiteit en onverwerkte gevoelens van verlies. Volgens Prinsloo 

(1992a: 132) beleef die adolessent 'n dubbele verlies, naamlik die verlies van sylhaar rol as kind in 

die gesin en ook die verlies van die kemgesin. Dit skep 'n psigologiese klimaat van antagonisme 

wat positiewe relasievorming beiilvloed. Die adolessente dogter ondervind ook emosionele 

skommelings en fisieke veranderings wat kenmerkend van hierdie lewensfase is. 
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Nie net die adolessente dogter binne die hersaamgestelde gesin is kwesbaar nie, maar ook die 

stiefmoeder wat komplekse verhoudings moet hanteer. Dit blyk dat die stiefinoeder probleme 

ondervind binne die hersaamgestelde gesin met die bepaling van haar rol as stiefinoeder, asook 

ander se verwagtings van haar. Gevolglik ondervind die stiefiuoeder probleme ten opsigte van 

komplekse verhoudings binne die hersaamgestelde gesin, verwagtings wat van haar gekoester 

word binne sowel as buite gesinsverband, asook eiesoortige individuele probleme. Prinsloo 

(1992a:293) voer aan dat stiefouers geen duidelike roldefinisie as uitgangspunt het nie. 

Hierdie studie fokus op die stiefdogter binne die hersaamgestelde gesin, aangesien dit empiries 

bewys is dat stiefseuns nie in dieselfde mate probleme ondervind met hul stiefinoeders as die 

stiefdogters nie. Veral adolessente stiefdogters wys die stiefinoeder se gesag af en daar is 

dikwels sprake van 'n swak begrypings- en vertrouensverhouding tussen stiefinoeder en 

stiefdogter, volgens Prinsloo (1992a:296). 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Die navorser beoog om deur middel van verskeie meetinstrumente, die risikofaktore te 

identifiseer wat die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin kompliseer. 

Die probleem kan soos volg geformuleer word: 

W atter risikofaktore word deur die meetinstrumente geidentifiseer wat die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan kompliseer? 

1.6 DOELSTELLINGS 

1.6.1 ALGEMENE DOELSTELLINGS 

Die algemene doelstelling is die identifisering van die risikofaktore wat die verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer deur middel van verskeie meetinstrumente. 
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Die risikofaktore rakende die hersaamgestelde gesin, verhoudings, stie:finoeder, adolessente 

stiefdogter en biologiese vader word deur die meetinstrumente uitgelig. 

1.6.2 SPESIFIEKE DOELSTELLINGS 

1.6.2.1 DIE IDENTIFISERING VAN RISIKOFAKTORE 

Die spesifieke doelstelling van die studie is die identifisering van risikofaktore rakende: 

* 
* 
* 
* 

* 

die hersaamgestelde gesin oor die algemeen 

die verhoudings tussen die lede van die hersaamgestelde gesin 

die stie:finoeder in die hersaamgestelde gesin 

die adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin 

die biologiese vader in die hersaamgestelde gesin 

1.6.2.2'N LITERATUURSTUDIE EN VRAELYS 

'n Literatuurstudie sal ondemeem word en 'n vraelys sal aangewend word om genoemde 

risikofaktore te identifiseer. Die vraelys sal aan professionele persone gegee word (vide 

Addendum B aan die einde van hoofstuk 1 ). 

1.6.2.3 BESTAANDE MEETINSTRUMENTE 

Bestaande meetinstrumente sal ondersoek en beoordeel moet word om te bepaal in watter mate 

dit die kriteria soos gestel in afdeling 1.3, evalueer. Die meetinstrumente wat gebruik sal word, is 

die 16-PF (Sestien-Persoonlikheidsfaktorvraelys), HSPV (Hoerskool-Persoonlikheidsvraelys), 

EPI (Emotions Profile Index), Ouer-kindkommunikasievraelys en die Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge. Die leser word verwys na hoofstuk 4. 

1.6.2.4 DIE ONTWERP VAN 'N VRAELYS 

'n Vraelys moet ontwerp word om gei:dentifiseerde risikofaktore wat nie deur die bostaande 

meetinstrumente geevalueer word nie, uit te wys. Dit sal'n ongestandaardiseerde vraelys wees en 
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sal bekend staan as die RF-Agtergrondvraelys (Risikofaktor-Agtergrondvraelys). Die Ieser word 

verwys na hoofstuk 4, afdeling 4.6. 

1.6.2.5 EMPIRIESE NAVORSING 

Empiriese navorsing sal ondemeem word om die voorgestelde battery van meetinstrumente aan 

die praktyk te toets. 

1. 7 BEGRIPSVERHELDERING 

1. 7.1 ADOLESSENT 

Volgens die Latynse woord adolescens/adolescere beteken adolessensie grootwording en 

opvoeding, asook om tot volwassenheid te groei. Dit dui op 'n tydperk van geslagtelike 

rypwording en vroee volwassenheid. Adolessensie is daarom 'n oorgangstadium en kan moeilik 

presies afgebaken word. Atkinson, Atkinson, Smith, Bern en Nolen-Hoeksema (2000:100) 

beskryf adolessensie as: "the period of transition from childhood to adulthood'. Onderskeid 

word ook getreftussen vroee ado1essensie (12-15 jaar), middeladolessensie (15-18 jaar) en laat 

ado1essensie (18-22 jaar). 

Volgens Le Roux, Pretorius, Engelbrecht, Smit, Olivier, Meyer en Kotze (1992:3) verwys 

adolessensie na die menslike ontwikkelingsfase, sosiale status of oorgangstydperk binne die 

totale lewensiklus, vanaf puberteit tot volwassenheid. Kenmerkend is die ado1essent se 

ontwikkeling van morele gedragskodes, selfontdekking en identiteitsvestiging, klemverskuiwings 

en sosiale selfstandigwording. 

1.7.2 VERHOUDING 

'n Verhouding is 'n onderlinge betrekking volgens die HAT (1994: 1175). Die woord "relasie" 

verwys na 'n verband wat bestaan tussen twee referente. Die aard van die verband verskil 

wesenlik. Relasies word gesien as 'n tweepolige verband tussen kind as een pool en die ander 

mens as ander pool. LeRoux et al (1992:20) definieer die begrip verhouding as die dinamiese, 
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interaktiewe, eg menslike stellinginname of gerigtheid op 'n ander persoon ofpersone, waardeur 

'n bipolere assosiasie ofinteraksie tot stand kom en wederkerige beiilvloeding verwerklik. 

"Relasie" is afgelei van die Latynse werkwoord relatum wat beteken "om te dra", "te 

ondersteun" en "om met 'n ander te kommunikeer en hom te bevoordeel deur bemoeienis met 

hom te maak". Die voorvoegsel re- verklank wederkerigheid en veronderstel'n betrokkenheid 

van mense by mekaar. 

Die verhoudingslewe van die mens word getipeer deur 'n ken- of begrypingsverhouding, 'n 

vertrouensverhouding en 'n gesagsverhouding, volgens Prinsloo (1992b:67-68). 

1.7.3 GESIN 

Die HAT (1994:268) definieer gesin as 'n groep nou verwante persone bestaande uit die ouers 

(ook wei net een ouer) en kinders- soms ook net uit die kinders ter onderskeiding van die 

ouers; huisgesin; 'n groep verwante persone wat in dieselfde huis woon; huishouding. 

1. 7.4 HERSAAMGESTELDE GESIN 

Die voorvoegsel her- beteken "weer", "nog 'n keer" of "in gewysigde vorm", volgens die HAT 

(1994:363). Die hersaamgestelde gesin is 'n gesin waar twee volwassenes na die beeindiging van 

hulle onderskeie vorige huwelike of een van hulle se vorige huwelik, trou. Ten minste een van 

die volwassenes of albei se kinders of kind uit 'n vorige huwelik woon saam met hulle, dus is die 

gesinsamestelling "in gewysigde vorm" (DuPlessis 1993: 14). 

Voorts voer Du Plessis (1994:23) aan dat 'n hersaamgestelde gesin ook ontstaan wanneer 

enkelouers hertrou (of trou as hulle nog nie vantevore getroud was nie ). Die struktuur in hierdie 

soort gesin is baie kompleks en 'n wye verskeidenheid gesinsvorme kan weens hertrou ontstaan. 

1.7.5 STIEF 

In die literatuur word verwys na die woord "stief' as dit wat verwant is, nie deur 

bloedverwantskap nie, maar weens 'n later huwelik van die vader ofmoeder. 
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1. 7.6 STIEFGESIN 

'n Stiefgesin word gevorm deurdat 'n vader of moeder wat 'n egmaat deur die dood of egskeiding 

verloor het, met iemand anders, met ofsonder kinders, in die eg verbind word. Webber (1994:1) 

definieer die stiefgesin soos volg: "A stepfamily is formed as a result of the joining of two 

partners where one or both have at least one child with whom they maintain some regular 

contact." Die term stiefgesin en hersaamgestelde gesin beteken dus dieselfde. In hierdie studie sal 

verwys word na hersaamgestelde gesin en die term stiefgesin sal nie gebruik word nie. 

1.7.7 STIEFOUER 

'n Stiefouer is die vader of moeder wat in ouerlike hoedanigheid optree teenoor 'n kind of 

kinders van wie hy/sy nie die biologiese ouer is nie. Die ouer het gewoonlik nie wetlike mag ten 

opsigte van die kinders nie. So 'n ouer het soms absolute verantwoordelikheid en 

versorgingsverpligtinge teenoor die kinders en is soms slegs periodiek by die kinders betrokke 

(Prinsloo 1992a:28). 

1.7.8 PERSEPSIE 

Persepsie verwys na die universele verskynsel dat die mens aan die inligting wat hy vanuit sy 

wereld deur middel van sy sintuie ontvang betekenis gee, aldus Du Toit en Kruger ( 1991:34 ). As 

didaktiese beginsel impliseer persepsie dat onderrig en leer aileen effektief sal wees indien 

verteenwoordigende fasette van die werklikheid binne die bereik van die leerder gebring word 

(Fraser, Loubser & Van Rooy 1990:63). In die literatuur word die begrip "waarneming" ook 

dikwels gebruik om persepsie te omskryf Volgens Plug, Meyer, Louw en Gouws (1993:393) is 

waarneming hoofsaaklik kognitiewe prosesse wat gepaard gaan met die stimulering van een of 

meer sintuie en wat 'n organisme in staat stel om inligting uit sy eksteme of interne omgewing te 

ontvang en te verwerk. Die belangrike rol wat vorige ervaring in waameming spee~ word 

algemeen erken. 
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1. 7.9 PERSOONLIKHEID 

Persoonlikheid dui op die gefutegreerde en dinamiese organisasie van 'n individu se psigiese, 

sosiale, morele en fisiese eienskappe, soos dit in sy wisselwerking met sy omgewing en veral met 

ander persone, tot uiting kom en soos bepaal deur die interaksie tussen konstitusionele en 

omgewingsfaktore. Die term dui gewoonlik op die patroon van eienskappe op 'n gegewe tydstip 

gedurende die individu se lewe (Plug et al1993:274). 

Le Roux et al (1992: 13) definieer persoonlikbeid as die gefutegreerde en dinamiese 

totaliteitstruktuur van 'n persoon se karaktertrekke, houdinge, onderskeidende gedragspatrone 

en kwaliteite wat deur interaksie met sy totale omgewing verwerklik word. 

Volgens Atkinson et al (2000:435) kan persoonlikheid as volg gedefinieer word: "The distinctive 

and characteristic patterns of thought, emotion, and behavior that define an individual's 

personal style of interacting with the physical and social environment". 

1.7.10 ROLVERW G 

Rolverwarring verwys na onduidelike verwagtinge wat spruit uit spesifieke sosiale posisies . 
• 

Eenduidige taakoms · gs, verantwoordelikhede en verpligtinge ten opsigte van sosiale roUe 

bestaan nie, aldus Le Roux et a1 ( 1992: 14 ). 

1.7.11 RISIKOFAKTORE 

Vir die doel van hierdie studie dui risikofaktore op daardie faktore binne die hersaamgestelde 

gesin wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer of 

benadeel. Die risikofaktore is 'n afWyking van die kriteria wat as ideaal voorgehou word (vide 

afdeling 1.3). 

1.8 VERDERE VERLOOP VAN DIE STUD IE 

Hoofstuk 2 bevat 'n literatuurstudie oor hersaamgestelde gesinne, verhoudings binne die 

hersaamgestelde gesinne, die stiefinoeder, stiefdogter en biologiese vader. Daar word eerstens 'n 
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beknopte bespreking gegee van hersaamgestelde gesinne wat betref statistiek, daar word 

onderskei tussen komplekse en eenvoudige hersaamgestelde gesinne, verskiUende tipes 

hersaamgestelde gesinne, probleme binne hersaamgestelde gesinne word uitgewys, 
• 

gedragspatrone van hersaamgestelde gesinne en die eienskappe van suksesvolle hersaamgestelde 

gesinne word bespreek Daarna val die fokus op verskillende verhoudings wat ter sake is binne 

die hersaamgestelde gesin. Faktore wat die stiefinoeder-stiefdogterverhouding befuvloed word 

uitgelig. Die behoeftes, persoonseienskappe en probleme van die stiefinoeder word vervolgens 

bespreek, gevolg deur die behoeftes, persoonseienskappe en probleme van die adolessente 

stiefdogter. Die hoofstuk word afgesluit deur die rol van die biologiese vader onder die loep te 

neem. 

Die risikofaktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter 

belemmer, word in hoofstuk 3 uitgelig. Die literatuurstudie wat onderneem is in hoofstuk 2 het 

verskeie risikofaktore onder die aandag gebring. Hierdie risikofaktore word eerstens genoem 

soos dit voorkom in die hersaamgestelde gesin, die risikofaktore wat die stiefinoeder raak, 

risikofaktore wat die adolessente stiefdogter raak en die risikofaktore wat die biologiese vader in 

die hersaamgestelde gesin raak. Daarna word risikofaktore genoem wat deur professionele 

persone gei:dentifiseer is op 'n vraelys soos hulle daarmee te doen kry in die praktyk (vide 

Addendum B hieronder). Laastens gee hoofstuk 3 risikofaktore weer wat in ander literatuur 

gevind is wat die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin kan benadeel. 

Om die risikofaktore in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter binne 

die hersaamgestelde gesin te kan identifiseer, word verskeie meetinstrumente benodig. Hoofstuk 

4 bevat 'n bespreking van die onderskeie meetinstrumente wat gebruik gaan word in die 

empiriese studie. Die gestandaardiseerde meetinstrumente word elkeen kortliks bespreek en na 

elke meetinstrument se bespreking volg die risikofaktore wat moontlik deur daardie 

meetinstrument gei:dentifiseer kan word. Daarna volg 'n rasionaal vir die risikofaktore in die RF

Agtergrondvraelys (Risikofaktor-Agtergrondvraelys) met die verbandhoudende vrae. Die 

hoofstuk word afgesluit deur die volledige ongestandaardiseerde RF-Agtergrondvraelys wat 

opgestel is om verdere inligting aangaande die hersaamgestelde gesin te verkry. Laastens volg 'n 

Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore met al die risikofaktore wat die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan kompliseer. 
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Die navorsingsontwerp word in hoofstuk 5 bespreek. 'n Bes · g word gegee van die doel 

van die empiriese studie, die identifisering van die risikofaktore, die meetinstrumente wat in die 

empiriese studie gebruik gaan word, die selektering van die proe:fjJersone, die werkswyse wat in 

die studie gevolg gaan word, die navorsingsmetode, aannames van die studie en die interpretasie 

van die resultate van die empiriese studie. 

Die empiriese ondersoek word in hoofstuk 6 opgeneem. Die risikofaktore wat in elkeen van die 

gesinne geidentifiseer is, word uitgelig. Afleidings en aanbevelings word aan die 

einde van elke hersaamgestelde gesin gemaak. Die Samevattende evalueringsblad vir 

risikofaktore met die risikofaktore wat op daardie gesin van toepassing is, word aan die einde 

van die bespreking van elke gesin gegee. 

Hoofstuk 7 bevat die bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings van die studie. Die leemtes 

wat in die studie ondervind is, sal ook in die laaste hoofstuk gegee word. 

1.9 TEN SLOTTE 

Die navorser het deeglik bewus geword daarvan dat hersaamgestelde gesinne steeds in baie 

gevalle sensitief is daaroor dat hulle 'n altematiewe gesinsvorm verteenwoordig. Verhoudings 

binne die hersaamgestelde gesin word as privaat en persoonlik deur die gesinslede ervaar. Met 

hierdie studie poog die navorser om risikofaktore te identifiseer wat die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan kompliseer. Deur 

gesinslede bewus te maak van sodanige risikofaktore, kan moontlik daartoe bygedra word dat 

problematiese verhoudings verbeter kan word. 

Te midde van soveel hersaamgestelde gesinne waar die verhouding tussen stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter problematies is, is dit verblydend dat gesinslede in baie gevalle die 

probleme hanteer en verwerk en daarom bo die omstandighede uitstyg. 
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ADDENDUM A 

ALLE INLIGTING WORD STRENG VERTROULIK HANTEER 

1 Beantwoord asseblief die volgende vrae so eerlik moontlik. 

2 Jy mag anoniem bly as jy dit verkies. 

3 Hierdie opname word ook by ander skole gedoen. 

NAAM: ......................................................... . 

GRAAD: ....................................................... . 

OUDERDOM: .............................................. . 

SKOOL: ....................................................... . 

Vrae 

1 Is die verhouding tussen jou en jou stie:finoeder oorwegend. goed of sleg? 

•••••••••• 0 • 0 • 0 • 0 ••••••••••• 0 •••• 0 •••••• 0 0 0 • 0 •• 

2 Indien die verhouding sleg is, wat is volgens jou mening die grootste oorsaak van 

probleme tussen jou en jou stie:finoeder? 

••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••• 0 ••• 0 • 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 0 •••••••• 

0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • 0 • • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3 W oon jy permanent by jou stie:finoeder of gaan jy slegs naweke of vakansies daarheen? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 Hoe oud was jy toe jou vader weer getroud is en jy 'n stie:finoeder gekry het? ................. . 

5 Leef jou eie moeder nog? .......................... . 

Baie dankie dat jy my gehelp het met my navorsing! 

Kom praat gerus verder met my as jy wil. 

As jy nog iets vir my wil s.kryt: gebruik die agterkant van die bladsy. 
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ADDENDUMB 

. 

Die navorser is tans besig met studies wat handel oor die identifisering van risikofaktore wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan 

kompliseer. As deel van die loodsondersoek, asook empiriese ondersoek, word die identifisering 

van risikofaktore van professionele persone soos u benodig. Dit sal waardeer word indien u 

bereid is om 'n bydrae te lewer. 

Skryf enige vyf risikofaktore neer wat na u mening kan hydra tot 'n problematiese 

verhouding tussen 'n stiefmoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

1 ••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 • 0 •••••••••••••••••••••• 0 0 0 • 0 •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 •••••••• 0 •• 0 0 •••••••••••• 0 • 0 • 0 ••• 0 •••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••• 0 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 0 • 0 0 • 0 •••••• 

3 ••••••• 0 0 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 • 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••••• 

4 •••••••• 0 •• 0 0 •••••••••••• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••• 0 0 •••••• 0 •••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merk asseblief u beroep in die toepaslike blokkie met 'n kruis. 

Advokaat D 

Predikant D 

Maatskaplike werker D 

Sielkundige D 

Onderwyser D 

Enige ander D 

Baie dankie vir u hulp. Dit word opreg waardeer. 
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HOOFSTUK2 

LITERATUURSTUDIE RAKENDE HF.RS~GESTELDE GESINNE, 

VERIIOUDINGS, DIE STIF.FMOEDER, AUOLESSENTE STIEFDOGTER EN 

BIOLOGIESE VADER 

H f:RSAAMGESTELDE GESINNE 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk val die klem op literatuurstudie wat verband hou met die hersaamgestelde 

gesin. Daar word in die besonder aandag gegee aan die verhoudings binne die hersaamgestelde 

gesin en die kompleksiteit rondom die bepaalde verhoudings. Die Ieser word daarop gewys dat 

die klem van hierdie studie val op die risiko's wat teenwoordig is in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder, 

adolessente stiefdogter en die biologiese vader as lede van die hersaamgestelde gesin word dus in 

meer besonderhede bespreek en toegelig. 

Hersaamgestelde gesinne het so 'n algemene verskynsel wereldwyd geword en steeds bly daar 'n 

stigma aan klou. Volgens Phillips (1997:11) was die reputasie van hersaamgestelde gesinne 

vroeer jare oor die algemeen negatief en moes dit vermy word. Indien daar wel 'n 

hersaamgestelde gesin gevorm is, is dit as 'n ramp beskou. Dit wi1 voorkom asofhierdie siening 

in sekere gemeenskappe steeds geld. 

Hersaamgestelde gesinne veronderstel dat persone getroud is, aldus Perry (1995:58). Die 

hersaamgestelde gesin is 'n volwaardige gesinstipe, maar verskil van die kerngesin en funksioneer 

as 'n alternatiewe gesinstipe (DuPlessis 1993:39). Baie mense beskou die hersaamgestelde gesin 

steeds nie as 'n volwaardige gesin nie en besef nie dat dit van die kerngesin verskil nie. Levin 

(1997a:124) voer aan dat die kerngesin uitgesonder word as die voorkeurtipe en die ander 

gesinstipes word gesien as gebrekkige alternatiewe en dat ons begrip van die alternatiewe 

gesinstipes gesien word teen die agtergrond van die kerngesin. Die hersaamgestelde gesin word 

voortdurend met die kerngesin vergelyk (Gamache 1997:41). Die uitdaging is om kennis en 

begrip van die sosiale realiteit van hersaamgestelde gesinne te ontwikke~ sonder om die 
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kemgesin as model te gebruik, aldus Levin (1997a:124). Stiefouers moet gesien word as 

addisionele ouers wat nie die biologiese ouers vervang nie. 

Probleme waarmee hersaamgestelde gesinne gekonfronteer word, is dikwels verwant aan die 

negatiewe verwagtings van die gesinslede. Die hersaamgestelde gesin is volgens Coleman en 

Ganong (1997:108) 'n vermenging wat verskillende realiteite en verwagtings verteenwoordig en 

dat hierdie verwagtings beiilvloed word deur wat mense glo. 

Nie net gesinslede het negatiewe verwagtings van die sukses van die hersaamgestelde gesin nie, 

maar ook die samelewing. Daar is oor die algemeen twee perspektiewe van die wyse waarop die 

samelewing hersaamgestelde gesinne sien, volgens Ganong en Coleman (1997:85). In die eerste 

perspektief word hersaamgestelde gesinne gei'gnoreer deur die samelewing, omdat hulle 

uitgesluit word wat die regsbeleid en sosiale beleid betre£ Verder word hulle ook dikwels 

uitgesluit deur sosiale instansies soos kerke en skole. Daar word ook beweer dat 

hersaamgestelde gesinne onvolledige instellings is, omdat riglyne en ondersteuning vir 

probleemoplossing ontbreek. Die tweede gestigmatiseerde perspektief sien hersaamgestelde 

gesinne as minder funksioneel en meer problematies as kemgesinne. Albei hierdie sienings van 

die hersaamgestelde gesin as onvolledige instelling en gestigmatiseerde gesin is neweprodukte 

van 'n gei'dealiseerde siening van die kemgesin (Ganong & Coleman 1997:85-86). 

Vervolgens sal die statistiek en voorspellings rakende egskeidingsyfers onder die vergrootglas 

geplaas word. 

2.2 STATISTIEK 

In 1986 is reeds gerapporteer dat 50% van alle eerste huwelike in egskeiding eindig en dat 65% 

vroue en 70% mans hertrou. Van diegene wat hertrou, is 60% ouers. Volgens Lauer (1998:461) 

leef daar ongeveer 30 miljoen Amerikaanse volwassenes en 10 miljoen kinders in 

hersaamgestelde gesinne en sowat driekwart geskeide persone sal weer trou. Daar is reeds in 

1986 gespekuleer dat meer as die helfte van die jongmense in die Verenigde State van Amerika 

teen die jaar 2000 stiefseuns of stiefdogters sal wees (Visher & Visher 1990:3-4). Daar is verder 

bespiegel dat daar ongeveer 2.5 tot 3 miljoen kinders sal grootword in hersaamgestelde gesinne 
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teen die jaar 2000 (Perry 1995:58). Een uit vier kinders sal egskeiding beleef teen die tyd dat 

hulle 16 jaar oud is, aldus Perry (1995:58). 

Die helfte van diegene wat hertrou, sal ook met geskeide persone trou. Baie van hierdie 

hertroues bring kinders in die huwelik in. Volgens Lauer (1998:461) het ongeveer 16% kinders 

wat in 'n gesin met twee ouers woon, ook 'n stiefouer wat beteken dat meer as 7.25 miljoen 

kinders onder die ouderdom van 18 jaar, in hersaamgestelde gesinne woon. Daar is in die 

tagtigetjare reeds voorspe1 dat die hersaamgeste1de gesin teen 1990 die norm sal wees. Verder is 

ook gemeen dat die egskeidingsyfer hoer is in hertroues as in eerste huwelike en navorsers meen 

dat hierdie tendens verwant is aan die aanwesigheid van stiefkinders in die hersaamgestelde 

• gesm. 

Ongeveer 40% van huwelike in die VSA is hertroues en vier uit tien persone wat trou, betree 'n 

huwelik waarin minstens een van die volwassenes voorheen getroud was (Ihinger-Tallman & 

Pasley 1997:24). Daar word voorspel dat daar meer hersaamgestelde gesinne in die VSA sal 

wees teen die jaar 2010 as enige ander gesinstipe, aldus Visher en Visher (1998:444). 

Suid-Afiika het 'n hoe egskeidingsyfer. In 1991 is reeds meer as 23 865 egpare geskei. Volgens 

die Suid-Afiikaanse Statistiekdiens is 21 006 pare in 1992 geskei en die aantal egskeidings neem 

steeds toe. In 1992 is 24 291 mindetjarige kinders daardeur geraak. In 1990 was daar 1 820 

blanke vroue en 1 437 blanke mans wat twee keer getroud en geskei is. Hieruit kan afgelei word 

dat tweede ofverdere huwelike ook nie altyd suksesvol is nie. Navorsers in Suid-Afiika het ook 

bewys dat tweede of verdere huwelike 'n effens groter kans het om in egskeiding te eindig as 

eerste huwelike (DuPlessis 1994:65). 

Volgens die Sentrale Statistiekdiens (SSD) is daar in 1993 in Suid-Afiika 120 159 huwelike 

voltrek. Van hierdie huwelike het 15 068 'n geskeide bruidegom gehad en 13 633 'n geskeide 

bruid. Voorts toon die SSD dat daar in die jaar 1993, 19 020 blanke pare geskei is. lndien dit 

vergelyk word met die totale aantal huwelike vir daardie jaar, het 15,83% huwelike in egskeiding 

geeindig. In 1993 het die meeste egskeidings voorgekom by huwelike wat 10 tot 14 jaar oud 

was. In dieselfde jaar, is 21 969 mindetjarige blanke kinders deur hierdie egskeidings geraak. 
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Die SSD toon verder dat 31 592 egpare geskei is in 1995 en 'n totaal van 40 161 kinders 

daardeur geraak is. Die egskeidings het verder toegeneem en in 1996 is 32 570 egpare in Suid

Afrika geskei. In 1997 is 11 000 meer egpare geskei as in 1991 en die getal egpare wat geskei is, 

kom op 34 788 te staan. 

In hierdie studie val die fok:us op stiefinoedergesinne. Alhoewel die adolessente stiefdogter 

waarskynlik die hersaamgestelde gesin slegs periodiek sal besoek, sluit dit egter ook die 

hersaamgestelde gesinne in waar die biologiese vader toesig oor sy kinders het. Ongeveer 13% 

van hersaamgestelde gesinne is stiefinoedergesinne (Mason & Mauldon 1996: 13). 

Daar word 'n onderskeid getref tussen komplekse en eenvoudige hersaamgestelde gesinne soos 

in die volgende afdeling duidelik sal blyk. 

2.3 KOMPLEKSE EN EENVOUDIGE HERSAAMGESTELDE GESINNE 

In komplekse hersaamgestelde gesinne bring albei ouers kinders in die gesin in. Schultz, Schultz 

en Olson (1991:555) voer aan dat stiefouerskap meer problematies is in komplekse 

hersaamgestelde gesinne. Voorts toon navorsing dat persone in komplekse hersaamgestelde 

gesinne groter ontevredenheid en spanning beleef as wat eenvoudige hersaamgestelde gesinne 

beleef (Schultz et al 1991:561). Die kinders sal nie noodwendig alma] permanent inwoon nie. 

Slegs sowat 10% van hersaamgestelde gesinne is komplekse gesinne waar albei ouers toesig oor 

hul biologiese kinders het, aldus Mason en Mauldon (1996:13). Eenvoudige hersaamgestelde 

gesinne sluit kinders in van een van die ouers. 

Die wyse waarop die hersaamgestelde gesin saamgestel is, kan 'n risikofaktor wees in die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Uit literatuurbronne blyk dit dat 

komplekse hersaamgestelde gesinne meer problematies is as eenvoudige hersaamgestelde 

• gesmne. 

Hersaamgestelde gesinne kan gevorm word deur 'n uiteenlopende unieke samesmelting van 

persone en verskillende tipes hersaamgestelde gesinne vorm soos vervolgens bespreek sal word. 
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2.4 VERSKILLENDE TIPES HERSAAMGESTELDE GESINNE 

Die verskillende tipes hersaamgestelde gesinne, kan onderskei word op grond van die wyse 

waarop die gesin gevorm word. Hersaamgestelde gesinne kan ontstaan na egskeiding of die 

dood van 'n vorige egmaat. Die meeste hersaamgestelde gesinne word gevorm deur die hertroue 

van geskeide mans en vroue (Phillips 1997:6). In die verlede het stiefouers 'n biologiese ouer se 

plek ingeneem omdat hy/sy oorlede is, in plaas daarvan om 'n bykomende ouer te word, aldus 

Phillips (1997:11). Vir die doel van hierdie studie word slegs gefokus op gesinne waar kinders 

teenwoordig is. Dit beteken dat een of albei egmaats ouers is. In die hersaamgestelde gesin kan 

sommige kinders permanent by die gesin inwoon en ander slegs periodiek besoek afle, 

afhangende van die toesigreelings in die geval van egskeiding. 

Verder kan die hersaamgestelde gesin bestaan uit 'n wewenaar of weduwee (met of sonder 

biologiese kinders) wat trou met 'n egmaat (met of sonder biologiese kinders). Die gesin kan ook 

bestaan uit 'n egmaat wat trou met 'n persoon wat nog nie voorheen getroud was nie. Die 

hersaamgestelde gesin kan ook bestaan uit twee persone wat albei voorheen getroud was en 

geskei is. In hierdie studie word veronderstel dat die hersaamgestelde gesin wetlik gevorm is. 

Visher en Visher (1998:444) definieer die hersaamgestelde gesin as 'n getroude volwasse 

paartjie, waarvan minstens een 'n kind uit 'n vorige verbintenis het. 

Die samestelling van die hersaamgestelde gesin kan hydra tot aanpassingsprobleme van die 

stiefinoeder of stiefdogter. Omstandighede voor die totstandkoming van die hersaamgestelde 

gesin kan die vestiging van positiewe verhoudings kompliseer, soos trauma betreffende die dood 

van 'n geliefde of ouer, of egskeiding. Waar die gevoelens van verlies nog nie verwerk is 

nie, sal die positiewe vestiging van die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin bemoeilik 

word. Volgens Prinsloo (1992a:294) word 'n psigologiese klimaat van antagonisme geskep 

wanneer verliese nog nie verwerk is nie en dit bemoeilik positiewe relasievorming. 

In die geval waar 'n enkelouergesinsamestelling die totstandkoming van die hersaamgestelde 

gesin voorafgegaan het, kan faktore soos finansiele probleme (finansiele beplanning moet 

aangepas word) en groter verantwoordelikhede onder andere as risikofaktore figureer. Die leser 

word verwys na afdeling 2. 5. 7, paragraaf 6. 
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Van wee die komplekse wyses waarop die hersaamgestelde gesin gevorm kan word, is dit dus te 

verwagte dat komplekse verhoudings en probleme daaruit kan voortspruit. Enkele probleme in 

die hersaamgestelde gesin sal voorts belig word. 

2.5 PROBLEME BINNE Uli:RSAAMGESTELDE GESINNE 

Hertroue kan wei die finansiele en huweliksituasie van enkelouers en kinders verbeter, maar daar 

word dikwels gereken dat die kompleksiteit van hersaamgestelde gesinne hierdie voordele 

oorskadu (Ochiltree 1990:8). Hodder soos aangehaal deur Hughes (1991:72) bevestig hierdie 

stelling: 

" ... it is clear that a stepfamily's success stands or falls on whether the step-parents and 

stepchildren can adapt to each other. The question of how the adult-child relationship 

can best be tackled should therefore be uppermost in one's mind in making the decision 

about whether to set up a stepfamily". 

2.5.1 VERSKILLENDE ROLLE 

Uit verskeie literatuurbronne het die kompleksiteit van verskillende rolle en die ontstaan van 

rolverwarring by stiefouers duidelik geblyk. Persone binne die hersaamgestelde gesin kry te doen 

met verskillende rolle wat kompleks kan wees, volgens Coleman en Ganong (1997: 108). Erera

Weatherley (1996: 157) voer aan dat daar in die literatuur geen definitiewe gedragsgidse, norme 

of style bestaan waama 'n stiefouer kan gaan vir ondersteuning in die uitvoering van sy/haar rol 

nie. Ook Levin ( 1997 a: 124) beklemtoon die feit dat daar geen norme of modelle bestaan ten 

opsigte van ouerrolle in die hersaamgestelde gesin nie. Daar is geen stereotipe rolverdeling in die 

hersaamgestelde gesin nie en dit kan tot rolverwarring lei, volgens Du Plessis (1994:64). 

Stiefouerrolle word "verwerf' eerder as "toegeken" volgens Ochiltree (1990:145) en dit neem 

tyd om hierdie stiefouerrolle te verwer£ 

Sommige kinders in die hersaamgestelde gesin kan aan twee gesinne behoort ofkan van mening 

wees dat hulle glad nie in daardie spesifieke gesin behoort nie. Hulle moet dikwels in twee 

verskillende huishoudings kan aanpas en verskillende rolle in die verskillende gesinne vervul. Die 
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grense van die verskillende rolle waaraan ouers en kinders moet voldoen kan nie altyd dnidelik 

afgebaken word nie, volgens DuPlessis (1994:69). 

Uit die literatuur kan dus afgelei word dat daar geen handleidings, video's of menslike modelle 

bestaan wat dit vir die stiefouer makliker kan maak om sy/haar rol as stiefouer te vervul nie. Dit 

wi1 voorkom asof daar nie 'n spesifieke rolverdeling is nie, omdat elke hersaamgestelde gesin en 

elke gesinslid binne daardie gesin, uniek is en uniek funksioneer. Wat vir een gesin as 'n riglyn, 

norm of model gebruik kan word, sal waarskynlik nie geskik wees vir 'n ander gesin nie. 

Een persoon moet dikwels verskillende rolle vertolk in die hersaamgestelde gesin. Die biologiese 

vader is waarskynlik nou ook dikwels stiefvader en eggenoot en moet kan onderskei tussen die 

rolle. So is die moeder moontlik ook stiefinoeder en eggenote. Vir elke rol word sekere 

verpligtinge en verantwoordelikhede vereis. Gesinslede moet by die verskillende roUe kan aanpas 

om suksesvolle verhoudings te kan stig. Aangesien daar nie vasgelegde rolle, norme of reels vir 

die persone in die hersaamgestelde gesin bestaan nie, ondervind baie egpare rolverwarring (Du 

Plessis 1994:64). Dit kan gesien word as 'n risikofaktor wat die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer. 

2.5.2 STIGMATISERING 

'n Verdere probleem rakende hersaamgestelde gesinne is die stigmatisering daarvan deur die 

samelewing. Daar word na stiefouers as "intimate outsiders" verwys. Hierdie etikettering skep 'n 

tweeledige beeld van stiefouers; hulle is beide lede van die gesin, sowel as indringers (Coleman 

& Ganong 1997:108). Twee algemene perspektiewe van die samelewing se siening rakende die 

hersaamgestelde gesin is deur Ganong en Coleman (1997:85) uitgelig. Hulle meen die 

gemeenskap ignoreer hersaamgestelde gesinne in terme van wetlike en sosiale beleid en dat die 

gemeenskap hersaamgestelde gesinne ook sien as minder funksioneel en meer problematies as 

die kerngesin. Die hersaamgestelde gesin word dus steeds as 'n onvolledige instelling gesien en 

daar is steeds 'n stigma aan die gesinstipe verbonde (Ganong & Coleman 1997:87). 

Navorsing het bewys dat jong volwassenes stereotipe persepsies het van stiefouers oor die 

algemeen. Studente uit kerngesinne het sterker stereotipe sienings van stiefouers as studente uit 
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ander gesinstipes (Fluitt & Paradise 1991: 169 ). Enkele voorbeelde van ander gesinstipes is die 

enkelouergesin, uitgebreide gesin en die bersaamgestelde gesin. 

2.5.3 SKOLE 

Volgens DuPlessis (1994:71) maak die leerderkaarte vir leerders in die skole nie voorsiening vir 

die besonderbede van die afWesige biologiese ouers nie, maar net vir die toesighoudende ouers. 

Oor die algemeen bevat die leerderkaarte en voogleers in die sko1e nie vo1doende en volledige 
• 

inligting oor die afWesige biologiese ouer nie, bebalwe waar die afWesige biologiese ouer 

verantwoordelik is vir die betaling van die skoolfondsrekening of ander finansiele verpligtings by 

die skool bet. Dit wi1 voorkom asof die afWesige, biologiese ouer nie geken word in algemene 

sake soos ouervergaderings, oueraande, en so meer nie. Die afWesige biologiese ouer word ook 

nie geken in sake rakende sy!haar kind/ers nie. 

2.5.4 DIE REGSTELSEL 

Die regste1se1 as wetstoepassende verteenwoordiger van die samelewing in die bree, gee nie 

erkenning aan die rol van die stiefouer en dus implisiet die bersaamgeste1de gesin nie, aldus Du 

Plessis (1994:72). Ook Visber en Visher (1998:448) s1uit hierby aan en meen dat wetserkenning 

van groot bulp kan wees vir die emosionele sekuriteit vir kinders in bersaarngestelde gesinne. 

Hulle voer verder aan dat stiefouers dikwels verantwoordelik gebou word vir finansiele 

ondersteuning van die stiefkinders en bul inkomste in aanmerking geneem word vir aansoeke vir 

studiebeurse, al bet die stiefouers geen wetlike regte nie. 

'n Stiefouer kan regte en pligte van die ouer ten opsigte van die stiefkinders he as by/sy "in loco 

parentis" (dit wi1 se in die plek van 'n ouer) optree. Ander persone kan ook "in loco parentis" 

optree, byvoorbeeld 'n onderwyser. Hierdie status is egter nie outomaties nie, maar word deur 

die stiefouer se gesindheid teenoor die stiefkind bepaa~ aldus Mason en Mauldon (1996: 18). Die 

persoon moet dus goeie bedoelings met die kind he en in sy/haar be1ang optree. Na egskeiding of 

die dood van die biologiese ouer, ontbind die verhouding tussen die stiefouer en stiefkindlers en 

die stiefouer bet geen regte ten opsigte van besoeke aan oftoesig oor die kinders nie (Mason & 

Mauldon 1996:19). Die regstelsel ken geen regte ofverantwoordelikhede aan die stiefouer toe 
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nie, selfs nie eers wanneer die stiefkind/ers by hulle woon nie. Die hof mag na die stiefouer 

verwys as 'n derde party of 'n nie-ouer, aldus Pasley en Ihinger-Tallman (1994:217). Eers 

wanneer die stiefouer die stiefkind/ers wettig aangeneem het, sal die stiefouer dieselfde regte en 

verantwoordelikhede as biologiese ouers he. 

2.5.5 BESOEKENDE STIEFKINDERS 

In die literatuur word gevind dat dit moeiliker vir stiefouers is om 'n situasie waar die stietkinders 

slegs die gesin periodiek besoek en nie permanent inwoon nie, te hanteer. Volgens MacDonald 

en DeMaris (1996:23) het stiefinoeders met inwonende stietkinders groter gevoelens van 

sekuriteit en vennootskap met hul mans gerapporteer as die stiefinoeders met besoekende 

stietkinders. Stiefkinders beleef die verhoudings in die hersaamgestelde gesin ook meer positief 

as hulle permanent in die gesin woon. Stietkinders wat by hul stiefouers inwoon meen dat hulle 

beter verstaan word deur die stiefouer as diegene wat nie by stiefouers inwoon nie, volgens 

Martin, Anderson en Mottet (1999:287). 

Verskeie literatuurbronne wys die effek van gereelde besoeke van die stiefdogter aan haar 

biologiese moeder uit. Gereelde kontak met die eie moeder bring spanning in die 

hersaamgestelde gesin teweeg en kompliseer die verhouding met die stiefinoeder, aldus Prinsloo 

(1992b:66). Die kinders vind dit waarskynlik moeilik om 'n ander vrou as versorgingsfi.guur te 

aanvaar, want hulle voel dislojaal teenoor die eie moeder (Prinsloo 1992b:66). Dit wil dus 

voorkom asof swakker stiefinoeder-stiefdogterverhoudings verbind kan word met meer gereelde 

besoeke van die dogter aan die afwesige moeder. Stiefinoeders is meer positief wanneer 

stietkinders in die gesin woon as wanneer hulle nie in die hersaamgestelde gesin woon nie. 

Stiefsibbes se verhoudings is ook beter wanneer hulle saam in die gesin woon as wanneer hulle 

slegs periodiek besoek afle. 

2.5.6 MITES OOR DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

Du Plessis (1994:64) voer aan dat ouers in hersaamgestelde gesinne onrealistiese verwagtings 

koester van die lewe in die gesintipe, wat gekoppel kan word aan die sogenaamde "mites" oor 

die hersaamgestelde gesin. Die idee dat daar oombliklike liefde, ofkitsliefde tussen, of vir al die 

lede van die gesin sal wees, is volgens Du Plessis (1994:65) die eerste mite wat oor die 
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hersaamgestelde gesin bestaan. Die tweede mite is dat die gesin as 'n kitsklaar kemgesin beskou 

word en derdens is daar nog die aspoestertjiemite waarmee rekening gehou moet word, volgens 

DuPlessis (1994:67). Ook Ochiltree (1990:143) bevestig dat die mites van 'n kitsliefde bestaan, 

die hersaamgestelde gesin ooreenstem met die kemgesin, sowel as dat die bose stiefinoedermite 

bestaan. Die aspoestertjiemite het te make met die "bose stiefinoeder" en word gekoppel aan die 

sprokie se beeld van 'n verwaarloosde stiefdogter en onregverdige stiefinoeder. 

Hierdie mites verloor nie hu1 krag nie ten spyte van die groeiende hoeveelheid hersaamgestelde 

gesinne (Dainton 1993:93). Verder kan al hierdie mites tot negatiewe verwagtings deur die 

kinders en ander persone lei. 

Vanwee die negatiewe konnotasie wat mense heg aan die hersaamgestelde gesin, bevind die 

betrokke persone hu1self in 'n moeilike situasie. Daar is steeds 'n stigma verbonde aan die tipe 

gesinsvorm (Ganong & Coleman 1997:87). Die gemeenskap verwag dikwels dat die 

hersaamgestelde gesin ongelukkig is, onnatuurlik is en dat die verhoudings binne die gesin 

negatief is. Hierdie negatiewe verwagtings bemoeilik positiewe verhoudingstigting. Coleman en 

Ganong (1997: 108) meen dat verwagtings beiilvloed word deur wat mense glo. 

Nie net die gemeenskap het negatiewe verwagtings van die hersaamgestelde gesin nie, maar ook 

die families, vriende en gesinslede self is negatief ingestel teenoor hierdie gesinstipe. Daar is 

sprake van stigmatisering en etikettering. Veral die kinders in die hersaamgestelde gesin probeer 

die feit verdoesel dat hulle deel is van 'n hersaamgestelde gesin. Dit is vir gesinslede moeilik om 

vanuit hierdie negatiwiteit positiefte probeer wees en suksesvolle verhoudings te stig. 

Die totstandkoming van die hersaamgestelde gesin beteken vir die kinders dat die moontlikheid 

van 'n versoening tussen hulle biologiese ouers finaal die nek ingeslaan is. Die verwagting wat 

hulle in die verband gekoester het, word veruietig (DuPlessis 1993:70). Dit skep as sodanig ook 

'n negatiwiteit by die kinders in die hersaamgestelde gesin. 

Hieruit is dit duidelik dat mense se verwagtings, ingesteldhede en persoonlikhede, risikofaktore 

kan wees wat positiewe verhoudings binne die hersaamgestelde gesin kan kompliseer. 
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2.5.7 VERSKIL IN GESINSAGTERGRONDE 

Lede van die hersaamgestelde gesin kan aan meer as een gesin behoort en moet in staat wees om 

verhoudings te stig met afWesige biologiese familielede en stieffamilielede, volgens Du Plessis 

(1994:65}. Poppen en White soos aangehaal deur Du Plessis (1994:69} noem die verskil in 

gesinsagtergronde en -geskiedenisse as 'n rede vir die verskille of onsekerhede oor die de:finiering 

van rolle, regte en verantwoordelikhede in die hersaamgestelde gesin. Hertrou word selfs beskryf 

as 'n ontwikkelingstressor, omdat dit die gesinsgrense verander deur die toevoeging van een of 

meer lede tot die gesin (DuPlessis 1994:70}. Op grond van die voorafgaande, is dit duidelik dat 

die gesinsamestelling van die hersaamgestelde gesin kompleks is en dat daar nie temggeval kan 

word op die geykte rolverdeling van die kemgesin nie. 

'n Ander kompleksiteit rakende die hersaamgestelde gesin is pogings van die stiefouer om die 

stiefkinders te sosialiseer anders as waaraan hulle gewoond was. Die hersaamgestelde gesin se 

lede het verskillende geskiedenisse, herinneringe, gewoontes en tradisies. Soms is daar nie 

genoeg erkenning van hierdie verskille nie, aldus Coleman en Ganong (1991:409} en word 

positiewe verhoudingstigting daardeur belemmer. 

Dit neem derhalwe tyd vir gesinslede om by mekaar aan te pas en gewoond te raak aan ander 

gewoontes, tradisies en geskiedenisse. Pasley en Thinger-Tallman (1994:106) meen dat die 

verhouding tussen stiefinoeders en stiefdogters positiewer is hoe Ianger hulle saamleef Die 

literatuur het getoon dat die tydsduur van die huwelik in die hersaamgestelde gesin ook 'n 

risikofaktor kan wees. Dit neem ongeveer twee jaar vir die hersaamgestelde gesin om te 

stabiliseer en aan te pas in die nuwe omstandighede. Adolessente wat twee jaar of minder in 

hersaamgestelde gesinne woon, beleef meer spanning as diegene wat meer as twee jaar in 

hersaamgestelde gesinne woon (Pasley & Thinger-Tallman 1994:106}. 

Daar kan ook verskille wees in die sosio-ekonomiese gesteldheid van die twee partye in die 

hersaamgestelde gesin. Buiten die aanpassing wat moontlike verskille van die gesinslede in die 

hersaamgestelde gesin vereis, is aanpassing ook nodig wat die huidige sosio-ekonomiese 

gesteldheid van die hersaamgestelde gesin betref Swak sosio-ekonomiese omstandighede plaas 

die gesinslede onder finansiele of emosionele spanning en die kinders kan in sulke omstandighede 
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dalk met verkeerde maats in aanraking kom en gevolglik blootgestel word aan misdaad, dwelms, 

prostitusie en vele ander euwels. 

Die omgewing, woonplek en :finansiele gesteldheid (sosio-ekonomiese omstandighede) van die 

hersaamgestelde gesin, kan risikofaktore wees wat die verhoudings binne die gesin onder druk 

plaas (Lauer 1998:476). Wanneer die woonplek klein en beknop is en die gesin bestaan uit baie 

lede, kan die aanpassing by die nuwe gesinsomstandighede bemoeilik word. 

Finansieel word die hersaamgestelde gesin dikwels onder druk geplaas deurdat die vader 

verantwoordelik is vir onderhoud aan 'n vorige egmaat in die geval van egskeiding. Die groter 

gesin impliseer ook groter :finansiele verpligtings en verantwoordelikhede en geldsake moet met 

oorleg bestuur word, aldus Hughes ( 1991: 56). 'n Risikofaktor wat betref geldsake, kan ontstaan 

wanneer daar nie konsensus oor die besteding van geld deur die vader en stie:finoeder bestaan nie 

(Prinsloo 1992a:294). Ander risikofaktore binne die hersaamgestelde gesin wat 'n :finansiele las 

kan wees is drankmisbruik, werkloosheid en gesondheidsprobleme van die broodwinner. 

Waardes, norme en beginsels kan verskil waar twee uiteenlopende gesinne tot een 

hersaamgestelde gesin verenig. Verskille in die waardes, norme en beginsels kan konflik binne 

die gesin veroorsaak en word daarom as risikofaktore beskou wat problematiese verhoudings 

kan veroorsaak. W at vir een gesin belangrik is, is nie noodwendig vir 'n ander van groot belang 

nie. DuPlessis (1994:69) beskou die verskil in gesinsagtergronde en -geskiedenisse as rede vir 

die verskille of onsekerhede oor die rolde:finisies, regte en verantwoordelikhede binne die 

hersaamgestelde gesin. Gesinsagtergronde wat verskil is 'n risikofaktor as dit nie versoenbaar is 

nie. Coleman en Ganong (1991:409) meen dat daar soms nie genoeg erkenning van hierdie 

verskille is nie. 

Die reels, dissipline en gesindhede van een gesin kan verskil van 'n ander gesin. Wanneer die 

sienings oor reels, dissipline en gesindhede van die egpaar binne die hersaamgestelde gesin 

verskil, lei hierdie risikofaktore dikwels tot omstandighede wat probleme kan inhou vir 

verhoudings. 

Ouers kan ook verskil oor die wyse waarop hulle die kinders wi1 opvoed. Le Roux et al 

(1992: 12) de:finieer opvoedingstyl as die gedrag, houding, dissiplinere benadering of 
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kommunikasiewyse wat opvoeders gebruik of demonstreer in verhouding tot kinders. Gewoonlik 

word die personale, permissiewe en posisionele opvoedingstyle onderskei. Opvoedingsfoute kom 

dikwels voor in die hersaamgestelde gesin wat die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter kan benadeel, soos verwaarlosing, verwenning, antagonisme, 

oorbeskerming, oorstrengheid, inkonsekwentheid en voortdurende korrigering. Le Roux et al 

(1992:39) sonder 'n koue opvoeding, toegeeflike opvoeding, intolerante opvoeding en 

onverskillige opvoeding as opvoedingsfoute uit. W aar daar sprake is van sulke opvoedingsfoute 

binne die hersaamgestelde gesin, sal dit risikofaktore vir die positiewe verhoudings tussen die 

gesinslede wees. Die biologiese vader begaan dikwels opvoedingsfoute, soos inkonsekwente 

optrede ofverwenning, omdat hy skuldgevoelens teenoor sy dogter het (DuPlessis 1993:77). 

2.5.8 VORIGE ONDERVINDINGS 

'n Ander probleem wat hersaamgestelde gesinne ondervind is die feit dat vorige ondervindings, 

soos die dood van 'n egmaat of ouer, of egskeiding, verwerk moet word. Perry (1995:63) is van 

mening dat die verlies in die geval van egskeiding meer gekompliseerd is, aangesien die 

afwesigheid van die ouer meer verwarrend vir die kind is, omdat dit nie finaal is soos in die geval 

van dood nie. 

Pasley en Ibinger-Tallman (1994:6) bevestig dat verskeie navorsers bevind het dat 

hersaamgestelde gesinne waarin stiefdogters is, meer aanpassingsprobleme ondervind as die 

gesinne waarin stiefseuns is. Stiefdogters sal dus vorige ondervindings moeiliker verwerk as 

stiefseuns. Kinders en ouers moet hul verliese verwerk alvorens 'n veranderde gesinsituasie 

aanvaar kan word. 

Buiten sekere eiesoortige probleme wat die hersaamgestelde gesin ondervind, toon die gesinstipe 

ook bepaalde gedragspatrone soos vervolgens bespreek sal word. 

2.6 GEDRAGSPATRONE VAN HERSAAMGESTELDE GESINNE 

Volgens Levin (1997a:126) is daar drie gedragspatrone wat hersaamgestelde gesinne openbaar. 

Die eerste patroon kan waargeneem word in verskeie pogings om weer 'n kerngesin saam te stel. 

Vir sommiges word hul pogings gefokus daarop om weer te he wat hulle in die vorige huwelik 
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gehad het. Wanneer 'n egskeiding plaasgevind het, word die probleem van die mislukte huwelik 

gekoppel aan die vorige egmaat en nie aan 'n moontlike wanfunksionele gesinstruktuur nie. Die 

omstandighede word dus nie gesien as die oorsaak van die mislukte vorige huwelik nie. Die 

vorige egmaat word as oorsaak geidentifiseer. Die kemgesin word gesien as die model wat hulle 

pro beer bereik. 

Die tweede gedragspatroon wat die egpaar in hersaamgestelde gesinne openbaar, behels 'n wag

en-sien houding. Hulle is meer pragmaties, met ander woorde ingestel op feite en die werklikheid 

en hulle besef dat die hersaamgestelde gesin van die kemgesin verskil, alhoewel die kemgesin 

steeds hulle model is (Levin 1997a: 128). In teenstelling met die stiefouer wat as ouer 

funksioneer in die eerste gedragspatroon wat hierbo bespreek is, funksioneer die stiefouer in 

hierdie geval meer as volwassene en vriend in hierdie groep en die kinders bly die 

verantwoordelikheid van hul biologiese ouers (Levin 1997a: 129). 

Die belangrikste kenmerk van die derde gedragspatroon van hersaamgestelde gesinne, is die 

pogings om iets nuuts te skep. Hierdie persone poog om iets te konstrueer wat verskil van dit 

wat hulle gehad het. In die geval van egskeiding word die skuld vir die mislukte vorige huwelik 

op die gesinstruktuur geplaas (Levin 1997a: 130). Die kinders is die biologiese ouers se 

verantwoordelikheid en die stiefouer funksioneer meer soos 'n oom/tante of oupa/ouma wat die 

kinders oppas. Die kemgesin word nie as model aanvaar nie. 

Die drie gedragspatrone kan afgewissel word in een huishouding afhangende van die persone of 

verskillende fases waarin die huwelik is. Namate die gesinslede by die hersaamgestelde 

gesinsopset aanpas, kan die gedragspatrone wissel, byvoorbeeld die egpaar wat in die begin van 

die huwelik gestreef het om soos die kemgesin te wees, kan later besef dit is beter om 'n meer 

pragmatiese benadering te volg en in die proses 'n gedragspatroon te openbaar deur soos 'n 

oupa/ouma vir die stiefkind/ers te funksioneer. Die betrokke partye in die hersaamgestelde gesin 

bespreek die verskillende moontlikhede met mekaar en besluit watter van die moontlike 

gedragspatrone vir hulle as gesin aanvaarbaar sal wees (Levin 1997a:132). Erera-Weatherley 

(1996: 162) ondersteun hierdie gedagte dat stiefouers hul gedrag verander of verskillende style 

aanneem in die onderskeie fases van die huwelik. 
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Dit wil dus voorkom asofaanpassings plaasvind soos wat die huwelik groei. Webber (1994:81) 

wys op sewe tipiese fases waardeur die hersaamgestelde gesin gaan, naamlik: ''fantasy stage; 

when things do not happen according to plan, stepparents try to make their fantasies come 

true; start to realise exactly what they have got themselves into; the family splits along 
• 

biological lines; discussing of problems; work together on solutions and feel secure as a 

family". Newman (1994:4-5) identifiseer weer die volgende vyf fases in die hersaamgestelde 

gesin se groei: ''fantasy stage, confusion stage, conflict stage, coming-together stage and the 

resolution stage". 

Voorts sal gekyk word na 'n paar eienskappe wat bydrae tot sukses van die hersaamgestelde 
0 

gesm. 

2. 7 EIENSKAPPE VAN SUKSESVOLLE HERSAAMGESTELDE GESINNE 

Literatuurbronne het verskeie eienskappe van suksesvolle hersaamgestelde gesinne uitgelig. 

Visher en Visher (1990:5-10) meen daar is ses eienskappe van hersaamgestelde gesinne wat 

geassosieer kan word met die suksesvolle aanpassing vir die tipe gesin, naamlik dat die 

gesinslede oor verliese getreur het, realistiese verwagtings deur die gesinslede gestel word, die 

paartjie is sterk verenig, opbouende instellings word vasgele, bevredigende stiefVerhoudings 

word gevorm en die afsonderlike huishoudings werk saam. 

Afgesien van die genoemde ses eienskappe, is doeltreffende verbale en nieverbale kommnnikasie 

en goeie konflikhantering in die huwelik, ook eienskappe van 'n suksesvolle hersaamgestelde 

gesin. Buigsaamheid en effektiewe stiefouerkommunikasie dra by tot die stiefkind se 

tevredenheid, aldus Martinet al (1999:282). Die kind voel dat hy/sy verstaan word. 

Volgens DuPlessis (1993:38) hang die sukses van die hersaamgestelde gesin van die wedersydse 

keuse van 'n geskikte en aanpasbare huweliksmaat af. Indien die egpaar saamstem oor die 

kinders se opvoeding, kan dit die stigting van suksesvolle verhoudings bevoordeel. Pasley en 

Ibinger-Tallman (1994:123) meen dat 'n verenigde front wat die egpaar vorm rakende die 

dissipline en kinderbegeleiding, positief sal bydra tot die kwaliteit van die verhouding tussen die 

stiefinoeder en die stiefkinders. Volgens Gamache (1997:59) stel suksesvolle hersaamgestelde 

gesinne voor dat die biologiese ouer in beheer bly van die reels en dissipline van tieners. 
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Visher (1994:327) is van mening dat daar drie positiewe eienskappe is wat by suksesvolle 

hersaamgestelde gesinne geidenti:fiseer kan word, naamlik produktiewe hantering van verliese en 

veranderinge, aanvaarding en waardering van verskille en die hantering van verhoudings deur 

verhoogde interaksies. Sekere vaardighede van die gesinslede is nodig om die komplekse 

verhoudings in die hersaamgestelde gesin te laat slaag. 

Met die kompleksiteit en uniekheid van die hersaamgestelde gesin in die oog, sal vervolgens 

aandag gegee word aan die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin. Die Ieser word daaraan 

herinner dat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter die fokus van die 

studie is. Die verhoudings tussen ander partye in die hersaamgestelde gesin, kan egter ook die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter raak. Vervolgens sal die 

verhoudings tussen die verskillende partye in die hersaamgestelde gesin bespreek word. 

VERHOUDINGS 

2.8 INLEIDING 

Die Ieser word terugverwys na die begripsverklaring in hoofstuk 1, afdeling 1. 7.2. Die stiefouer

stiefkindverhouding word deur verskeie navorsers, byvoorbeeld Hughes (1991:9) as die mees 

problematiese van alle verhoudings in die hersaamgestelde gesin beskryf, omdat die stiefouer en 

stiefkind se nuwe verhouding dikwels begin vanuit 'n vertrekpunt van verlies vir genoemde 

partye (Prinsloo 1992a: 13). Dit skep in sommige gevalle 'n psigologiese klima at van antagonisme 

wat positiewe relasievorming bemoeilik, aldus Prinsloo (1992a:294). Een van die grootste 

uitdagings vir stiefouers, is volgens MacDonald en DeMaris (1996:5) om gunstige verhoudings 

met die stiefkinders te ontwikkel. Om daarin te slaag is moeiliker vir stiefinoeders as vir 

stiefVaders. 

fu enige verhouding is goeie kommunikasie belangrik. Binne die hersaamgestelde gesin bestaan 

komplekse verhoudings wat alleen geslaag kan wees wanneer doeltreffende kommtmikasie 

tussen die gesinslede plaasvind. AI die gesinslede behoort bewus te wees van die invloed van 

verb ale en nieverbale kommunikasie. Isaacs en Steyn ( 1997: 107) bevestig dat goeie 
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kommunikasie 'n belangrike middel vir die stiefinoeder is om 'n positiewe verhouding met die 

stiefkinders tot stand te bring. 

Swak kommunikasie is 'n risikofaktor wat positiewe verhoudings binne die hersaamgestelde 

gesin belemmer. Grinwald (1995: 185) voer aan dat kommunikasie vir hersaamgestelde gesinne 

dikwels die "maak-of-breek"-faktor is. Aangesien lede van die hersaamgestelde gesin moet 

aanpas, aan mekaar moet gewoond raak en toegewings moet maak, is dit nie 'n 

vanselfsprekendheid dat gemaklike en spontane kommunikasie sal plaasvind soos in baie 

kemgesinne nie. Daar moet doelbewus aandag gegee word aan goeie kommunikasie. Vele 

misverstande kan voorkom word deur goeie kommunikasievaardighede. 

Pasley en Ihinger-Tallman (1994:13) voer aan dat sekere uitkomste rakende hersaamgestelde 

gesinne konsekwent voorkom en meen dat meer navorsing nodig is waarin meer gevalle 

bestudeer word, sodat aan meer komplekse gevalle aandag geskenk kan word. Hulle wys 

spesifiek daarop dat die stiefinoederrol en die verhouding tussen stiefinoeders en stiefkinders, die 

kinders in stiefinoedergesinne meer negatief kan beii:lvloed wat aanpassing betref as kinders in 

stiefvadergesinne. Perry (1995:68) meen dat verdere navorsing nodig is oor die kompleksiteit 

van verhoudings in hersaamgestelde gesinne, sodat 'n groter begrip vir hierdie kinders by 

beleidmakers en praktisyns bewerkstellig kan word. 

In hierdie studie val die fokus op die problematiese verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter. Volgens Quick, Newman en McKenry (1995:100) verteenwoordig die 

biologiese afwesige moeder moontlik 'n geskiedenis van probleme. Die adolessente stiefdogter is 

daarom moontlik reeds negatiefteenoor die moeder- of stiefinoederfiguur. Verskeie navorsers is 

dit eens dat die adolessent meer probleme ondervind om die "nuwe" ouer te aanvaar as jonger 

kinders. Ochiltree (1990:58) meen dat adolessente die hersaamgestelde gesin negatiefbeleef en 

spanning ervaar, veral as die nuwe stiefouer poog om hulle te beheer en te dissiplineer. 

Adolessente in stiefvadergesinne het meer permissiewe ouerskap gerapporteer as die in 

stiefinoedergesinne in die navorsing van Kurdek en Fine ( 1993 :287). 

In enkelouergesinne was die adolessent moontlik verantwoordelik vir sekere take en moet 

hierdie verantwoordelikheid nou waarskynlik prysgee. Hierdie toedrag van sake asook 

ontwikkelingsveranderinge, kan negatiewe gevoelens by die adolessent ontlok. Webber 
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(1994:96) meen adolessente etVaar fisiese, emosionele, intellektuele en sosiale veranderinge in 

hulle ontwikkeling en probleme moet gesien word in die lig van hierdie 

ontwikkelingsveranderinge. 

Positiewe verhoudingstigting word soms bemoeilik deur eienskappe wat kenmerkend aan 

adolessensie is. Stiefouers wil dikwels die hersaamgestelde gesin as eenheid saambind, terwyl die 

adolessent streef na onafhanklikheid (Webber 1994:96). Newman (1994:26) se dat hierdie 

onafhanklikheidstrewe van ado1essente prob1eme kan veroorsaak in die hersaamgeste1de gesin, 

maar dat dit ook vir ander gesinstipes geld. Adolessente wil outonoom wees en meer tyd met hul 

portuurgroep spandeer. Terapeute ofpraktisyns wat hulp verleen aan die hersaamgestelde gesin 

moet onderskei of hierdie betrokke kenmerk 'n kenmerk eie aan adolessensie is en of dit as 

gevolg van die hertroue ontstaan het (Saint-Jacques 1995:69). 

Dit blyk dat spanning binne die hersaamgestelde gesin die verhoudings kan bemoeilik. Spanning 

binne die hersaamgestelde gesin is 'n risikofaktor wat velerlei oorsake kan he. Die gesinslede, 

gesinsomstandighede, gesinsverhoudings, familie, finansiele omstandighede, vorige verbintenisse 

en rolkonflik is enkele oorsake van spanning. Spanning word deur DuffY en Wong (1996:98) as 

volg gedefinieer: "Stress is a complex concept but it can be briefly defined as a call for action 

when one's capabilities are perceived as falling short of the needed personal resources". 

Dieselfde outeur voer aan dat daar drie fases van fisiese response op spanning is. Die fases word 

genoem: "alarm, resistance and exhaustion". Die wyse waarop 'n persoon reageer op spanning 

hang afvan persoonlike karaktereienskappe en die persoon se sosiale bronne (DuffY & Wong 

1996:99). 

DuffY en Wong (1996:99) is van mening dat gebeure wat die meeste spanning veroorsaak te 

doen het met lewensgebeure, eerstens die dood van 'n egmaat, gevolg deur egskeiding. Spanning 

as risiko:faktor kan weer aanleiding gee tot kindennishandeling, misdaad, drank- of 

dwelmmisbruik, of selfinoord. Spanning kan dus die stigting van positiewe verhoudings 

kompliseer. 

Twee aspekte wat die meeste spanning veroorsaak by adolessente in verhoudings in die 

hersaamgestelde gesin, is verdeelde lojaliteit en dissipline, aldus Ochiltree (1990:31). Uit die 

literatuur blyk dit duidelik dat daar in stiefinoedergesinne meer onsekerheid is, meer 
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problematiese interaksies, en groter risiko van swak aanpassing bestaan in vergelyking met lede 

van kemgesinne, biologiesemoedergesinne of stiefvadergesinne (Pasley & Ihinger-Tallman 

1994:113). Adolessente in stiefinoedergesinne ervaar groter kontlik as die in ander gesinne, 

aldus Kurdek en Fine (1993:289). Faktore wat verantwoordelik is vir spanning in die verhouding 

tussen stiefouer en stiefkindlers sluit ouerlike gedrag, ouerlike waardes, die hoeveelheid sosiale 

ondersteuning beskikbaar vir die kind en die duidelike van gesinsrolle in, volgens 

Fine, Voydanoff en Donnelly (1994: 183). 

Vergelykende navorsing tussen stiefkinders en kinders uit kemgesinne het die kompleksiteit van 

verhoudings in hersaamgestelde gesinne beklemtoon. Uit die literatuur is gevind dat adolessente 

in hersaamgestelde gesinne meer dikwels emosionele, gedrags- en leerprobleme ondervind as 

kinders in kerngesinne (Bray & Harvey 1995:122). Die verhouding tussen stiefouers en 

stiefkinders word gekenmerk deur kontlik en skeuring, is meer negatie±: minder innig en minder 

ondersteunend as ouer-kindverhoudings in kemgesinne (Gamache 1997:42). 

Daar bestaan 'n bepaalde ingesteldheid teen hersaamgestelde gesinne deur die samelewing en dit 

wi1 voorkom asof stiefkinders negatief gesien word deur die samelewing. Hierdie negatiewe 

ingesteldheid bemoeilik positiewe verhoudingstigting tussen die gesinslede in die 

hersaamgestelde gesin. Prinsloo (1992a:58) meen dat kinders se sterk negatiewe gevoelens 

teenoor die stie:finoeder te wyte is aan die feit dat die gemeenskap se houding rakende die 

stiefinoedergesin negatief is. Kinders ondervind angs dat hulle geetiketteer sal word. Hierdie 

standpunt word ook gehuldig deur Levin (1997b:l78) dat die stie:finoeder dikwels die nuwe 

huwelik begin met die vooroordeel van die samelewing. 

Stiefverhoudings moet ontwikkel word en stiefouers moet fokus op die versorging van 

stiefkinders alvorens pogings aangewend kan word om hulle te dissiplineer, aldus Ganong, 

Coleman, Fine en Martin ( 1999:3 00 ). Oorgretige ingryping deur die stie:finoeder is dikwels die 

oorsaak van 'n problematiese verhouding tussen haar en die stiefdogter. Wanneer nuwe 

biologiese kinders in die hersaamgestelde gesin bykom, moet die stie:finoeder 'n onderskeid tref 

tussen die rol van stiefinoeder en die rol van biologiese moeder. Dit veroorsaak intensiewe 

rolkontlik, volgens MacDonald en DeMaris (1996:7) wat ook positiewe verhoudingstigting kan 

belemmer. 
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Binne hersaamgestelde gesinne is daar verskille ten opsigte van die aanpassing en kwaliteit van 

die stiefouer-stiefkindverhouding. Hierdie verskille word getref op grond van die geslag van die 

stiefouer, die geslag van die stiefkind, die ouderdom van die stiefkind ten tyde van die hertroue, 

die stiefkind se huidige ouderdom en die uitbreiding van die betrokkenheid van die afWesige ouer 

(Fine 1997:259). 

Daly en Wilson (1996:79) is van mening dat stief\rerhoudings op sigself die enk:ele belangrikste 

risikofaktor b1y vir ernstige kindermishandeling. Dieselfde navorsers voer ook aan dat 

stief\rerhoudings gemiddeld minder ondersoekend is, daar groter afstand is tussen gesinslede, 

meer kontlik bestaan en dit minder bevredigend is as biologiese ouer-kindverhoudings. 

Vervolgens sal die verhouding tussen die verskillende partye betrokke in die hersaamgestelde 

gesin bespreek word. Aangesien hierdie studie fokus op die problematiese verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, sal stief\radergesinne nie 

bespreek word nie. Die nuwe egpaar se verhouding sal eerste aandag geniet. 

2.9 EGPAAR SE VERHOUDING 

Daar is empiriese en kliniese bewyse dat die kwaliteit van die stiefouer-stiefkindverhouding die 

huweliksverhouding bei'nvloed (Fine & Kurdek 1995:217). Hierdie verhouding oefen 'n groot 

invloed uit op die integrasie van die hersaamgestelde gesin. Wanneer die egskeiding of dood nog 

nie verwerk is nie, kan gevoelens van spanning en depressie inmeng met die nuwe egpaar se 

verhouding. 'n Hegte man-vrouverhouding dra by tot die suksesvolle hantering van probleme en 

vorm 'n eiesoortige eenheid, aldus DuPlessis (1993:70). Die hegtheid en eensgesindheid tussen 

die egmaats kan bepalend wees vir die suksesvolle aanpassings van die gesinslede in die 

hersaamgestelde gesin. 

Dissipline is dikwels 'n probleem in die hersaamgestelde gesin, omdat ouers nie weet hoe om die 

kinders te dissiplineer nie, of wie moet wie se kinders dissiplineer nie. Ouers het nie altyd 

konsensus oor hierdie aspek nie en dit kan hul verhouding skaad. Navorsers is dit eens dat 

dissipline tesame met finansiele sake, van die vemaamste probleme is waarmee hersaamgestelde 

gesinne te make het (Pasley & Thinger-Tallman 1994:99). Adolessente sal dikwels die 

dissiplinering van 'n stiefouer verwerp (Newman 1994:143). Verskeie navorsers is dit eens dat 
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die biologiese ouer in beheer moet bly van die reels en dissipline van tieners in die 

hersaamgestelde gesin en dat die egpaar 'n verenigde front moet vorm rakende die dissipline en 

kinderbegeleiding (Gamache 1997:59). 

Die uitvoering van dissipline binne die hersaamgestelde gesin is 'n groot risikofaktor vir 

positiewe verhoudingstigting. Stiefouers en ouers vind dit ook moeilik om konsekwent te wees 

in die daarstelling van reels en die uitvoering van dissipline wanneer stiefkinders of biologiese 

kinders die hersaamgestelde gesin slegs periodiek besoek. Vir inwonende kinders en stiefkinders 

is dit verwarrend indien ouers en stiefouers nie konsekwent, redelik en seker is van 

dissiplinebeoefening nie. 

Verskeie probleme bedreig die verhouding tussen die man en vrou in die nuwe huwelik, soos 

herinneringe en/ofblywende emosionele verbintenisse aan 'n vorige huweliksmaat, min tyd alleen 

om 'n hegte verhouding op te bou, 'n gevoel van verantwoordelikheid (wat sterker is as die 

verantwoordelikheid teenoor die nuwe maat) teenoor hulpelose kinders, veeleisende en 

ontwrigte kinders en vriende en familie wat dit moeilik vind om die nuwe egpaar as eenheid te 

aanvaar (Prinsloo 1992a:293-294). 

Die huwelikspaar het nie altyd genoeg tyd gehad om saam in die verhouding te groei nie. Hulle 

ken mekaar moontlik nog nie so goed nie en boonop moet hulle die beskikbare tyd met kinders 

deel wat ook aandag nodig het. Die uitkoms daarvan is dat die gesinslede mekaar nie genoeg 

ruimte bied nie. Meuse wil soms alleen wees, maar ook soms saam wees, aldus Newman 

(1994:25). Gesins1ede verstaan nie altyd mekaar se behoeftes nie en respekteer nie uiteenlopende 

gevoelens nie. Volgens Newman (1994:50) kan hierdie ruimte wat ook moet dien as grense 

waarbinne kinders kan beweeg en sekuriteit kan ervaar, 'n risikofaktor wees as dit ontken of 

verontagsaam word. 

Die tipe verhouding wat die man met sy vorige vrou het, beiilvloed die stiefinoeder se 

ingesteldheid in hersaamgestelde gesinne wat voorafgegaan is deur egskeidings. Stiefinoeders 

ondervind die minste spanning as hulle weet hulle hoefnie te kompeteer vir die liefde of aandag 

van hul mans wanneer dit kom by sy vorige vrou nie (Nielsen 1999: 137). 

42 



Biologiese ouers sien huweliksprobleme as losstaande van probleme rondom ouer

kindverhoudings, in teenstelling met stiefouers wat glo dat daar 'n skakel bestaan tussen 

huweliksprobleme en probleme in die verhouding met stiefkind/ers (Fine & Kurdek 1995:221). 

Enkele aspekte sal nou uitgelig word rakende die stiefinoeder-stiefdogterverhouding in die 

hersaamgestelde gesin. 

2.10 STIEFMOEDER-STIEFDOGTERVERHOUDING 

Pasley en Ihinger-Tallman (1994:105) voer aan dat een aspek van verhoudings in die 

hersaamgeste1de gesin wat nog uie genoegsaam ondersoek is uie, die is tussen die stiefinoeder en 

stiefdogter. Verskeie navorsers is dit eens dat die stiefinoeder-stiefdogterverhouding die mees 

problematiese verhouding in die hersaamgestelde gesin is (Hughes 1991:72). Buiten dat die 

stiefinoeder-stiefdogterverhouding die mees problematiese van aile stie:f:Verhoudings is, meen 

Ihinger-Tallman en Pasley (1997:22) dat dit ook meer problematies is as die stie:f:Vader

stiefkindverhouding. Volgens Prinsloo (1992a:296) ondervind die stiefinoeder 'n hoe mate van 

konflik met stiefdogters, veral adolessente dogters wat die stiefinoeder se gesag afwys. Kinders 

in stiefinoedergesinne ondervind swakker verhoudingskwaliteit, ervaar minder ondersteuning en 

meer konflik met hul stiefinoeders as kinders in ander gesinstipes, aldus Pruett, Calsyn en Jensen 

(1993: 165). 

Stiefinoeders ondervind meer aanpassingsprobleme en problematiese interaksies as daar reeds 

tieners in die huis is. Dit is vera! stiefdogters wat ekstreme en moeilike gedrag openbaar teenoor 

die stiefinoeder, eerder as stiefseuns (Du Plessis 1993:72). In die literatuur word gevind dat 

verskeie navorsers dit eens is dat stiefinoeders meer tyd met die kinders deurbring as stie:f:Vaders 

en daarom meer blootgestel is aan probleme binne die verhoudingstruktuur. Kinders het oor die 

algemeen ook 'n nouer band met hul eie moeders as met hulle vaders, wat dit vir hulle moeiliker 

maak om 'n plaasvervangende moeder te aanvaar (DuPlessis 1993:72). 

Navorsing het bewys dat beter aanpassing van kinders, positiewe stiefouer-stiefkindverhoudings 

tot gevolg het slegs in stiefinoedergesinne en vera! vir voltydse stiefinoeders met dogters. Meer 

gereelde besoeke van die afWesige ouers dui op minder positiewe stiefouer-stiefkindverhoudings 

slegs vir stiefinoedergesinne met dogters. Volwassenes wat as kinders in kemgesinne gewoon 
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het, sien hu1 verhouding met hulle biologiese ouers meer positief as volwassenes wat as kinders 

in hersaamgestelde gesinne gewoon bet, bulle verbouding met bu1 inwonende biologiese ouer, 

nie-inwonende biologiese ouer en stiefouers sien (Pruett et all993: 166). 

Stiefinoedergesinne benodig intervensie om die kwaliteit van die verboudings te verbeter. Sekere 

stiefinoedergesinne sal daarby baat om psigoterapie te ondergaan omdat hierdie tipe gesinne 

meer dis:funksioneel is as stief\radergesinne ofkemgesinne. Daly en Wilson (1996:79) voer aan 

dat stief\rerboudings op sigself die enkele belangrikste risikofaktor bly vir emstige 

kindermisbandeling. Psigoterapie sal aanbeveel word in sulke gevalle. 

Vervolgens sal enkele faktore wat die stiefinoeder-stiefdogterverbouding binne die 

hersaamgestelde gesin bemvloed, uitgelig word. 

2.10.1 FAKTORE WAT DIE STIEFMOEDER-STIEFDOGTERVERHOUDING 
00 

BEINVLOED 

2.10.1.1 INWONENDE STIEFDOGTERIS 

Uit die literatuur het dit geblyk dat dogters wat by bu1 biologiese vader en 'n stiefinoeder woon, 

minder positiewe verhoudinge met die stiefinoeder het indien hulle bul eie nie-inwonende 

afwesige biologiese moeder gereeld besoek (Pasley & Ihinger-Tallman 1994:111 ). Hoe Ianger 

stiefdogters by bulle biologiese vader en stiefinoeder inwoon, hoe beter word die stiefinoeder

stiefdogterverhouding en aggressie en onderdrukkingsgevoelens word minder. Die verhouding 

word ook meer positief (Pasley en Ihinger-Tallman 1994: 106). Waar die vader of moeder van 

die kinders oorlede is, kan die aanpassing by 'n stiefouer in die hersaamgestelde gesin minder 

gekompliseerd verloop. 

2.10.1.2 BESOEKENDE KINDERS 

Besoekende kinders eis meer tyd van die biologiese vader en die stiefinoeder kan uitgesluit voel. 

Die Ieser word ook verwys na afdeling 2.11 hieronder waar die biologiese vader se verhouding 

met sy dogter bespreek word. Vir die stiefinoeder is dit meer positief wanneer die stiefdogter 

inwoon as wanneer sy slegs periodiek besoek afle (Pasley en Ihinger-Tallman 1994: Ill). 
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2.10.1.3 HOOP OP VERSOENING FINAAL VERBREEK 

Kinders se fantasiee dat hul biologiese ouers weer versoen kan raak, word finaal verbreek met 

die vorming van die hersaamgestelde gesin, volgens Du Plessis (1993:70). Minnich soos 

aangehaal deur Levin (1997b: 178) meen dat stiefi:noeders 'n simbool is van die verlies van die 

goeie moeder. Kinders sien die stiefinoeder as die persoon wat die plek van hul eie moeder 

inneem en daarom is sy vir hulle die simbool van verlies van die bio1ogiese moeder. 

2.10.1.4 OUDERDOM VAN STIEFDOGTER 

Die ouderdom van die stiefdogter moet in ag geneem word in die verhouding met die 

stiefi:noeder in die hersaamgeste1de gesin, aldus Gamache (1997:51). Verskeie navorsers is dit 

eens dat ouer dogters die stiefi:noeder makliker sal verwerp asjonger dogters (Hughes 1991:8). 

Volgens Prins1oo (1992a:56) bepaa1 die ouderdom van die stiefkinders die aard van die 

stiefverhouding. Hoe jonger die stiefkind ten tyde van die hertroue, hoe hegter sal die stiefouer

stiefkindverhouding waarskynlik wees (Erera-Weatherley 1996: 169). 

2.10.1.5 OUDERDOM VAN STIEFMOEDER 

Prins1oo (1992a:56) voer aan dat die ouderdom van die stiefi:noeder 'n beduidende betekenis het 

vir die verhouding. Stiefi:noeders jonger as 40 jaar het in 70% gevalle goeie verhoudings met die 

stiefkind/ers getoon, waar stiefi:noeders ouer as 40 jaar dit moeiliker gevind het. Van hulle het 

slegs 52% 'n goeie verhouding met die stiefkinders getoon. 

2.10.1.6 GESLAG VAN STIEFKIND/ERS 

Navorsing het ook bewys dat die geslag van die stiefkind die stiefouer-stiefkindverhouding 

bepaal (Prinsloo 1992a:56). Verder beweer verskeie navorsers dat vroue meer sensitief is en 

konflik gouer aanvoel (Levin 1997b: 178). Stiefi:noeders en stiefdogters sal dus meer bewus wees 

van probleme ofkonflik as mans. 
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2.10.1.7 VERHOUDINGSKW ALITEIT 

Vier betekenisvolle voorspellers van die verhoudingskwaliteit tussen stiefinoeder en adolessent is 

deur Quick et al (1995:99) uitgewys. Dit behels die adolessent se persepsie van die gesin se 

vermoe om sosiale ondersteuning te bied, die adolessent se persepsie van die gesin se vermoe om 

gesinsprob1eme te hanteer, hoe gereeld die stiefinoeder en vader saamstem oor die wyse waarop 

die kind/ers opgevoed moet word en 1aastens die stiefinoeder se tevredenheid met die huwelik. 

Volgens Gamache (1997:51) word die verhouding tussen die stiefouer en stiefkind beiilvloed 

deur die kwaliteit van die verhouding tussen die stiefouer en die biologiese ouer in die 

huishouding. 

2.10.1.8 KONTAK MET AFWESIGE BIOLOGIESE MOEDER 

Die kontak met die a:fWesige biologiese moeder is slegs van toepassing waar die vader toesig oor 

die kind/ers verkry het na 'n egskeiding en die adolessente dogter dus by hom en die stiefinoeder 

inwoon. Navorsers het verskillende menings uitgespreek in die verband. 

Die gereeldheid van die kontak en die kwaliteit van die verhouding tussen die dogter en die 

a:fWesige biologiese moeder, kan die stiefouer-stiefkindverhouding beiilvloed (Erera-Weatherley 

1996: 170). Dogters in stiefinoedergesinne wat die a:fWesige biologiese moeder gereeld besoek, 

het 'n minder positiewe verhouding met die stiefinoeder. Gamache (1997:51) ondersteun ook die 

uitspraak dat die verhouding tussen stiefouer en stiefkind beiilvloed word deur gereelde kontak 

met die biologiese ouer van dieselfde geslag. Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.5 en 

2.10.1.2 in hierdie hoofstuk wat handel oor besoekende kinders en stiefkinders. 

Coleman en Ganong ( 1997: 111) reken dat die moederrol so sentraal is in 'n vrou se identiteit dat 

die biologiese moeder en stiefinoeder kompeteer oor die regte van wie die kindlers grootmaak. 

Clingempeel soos aangehaal deur Erera-Weatherley (1996:170) is egter van mening dat hegte 

kontak met die a:fWesige ouer, die kind se vrees verminder dat die stiefouer die eie ouer gaan 

vervang en daarom positiewe stiefverhoudings vorn1. Hierdie hipotese weerspreek in der 

waarheid die uitspraak in die vorige paragraa£ 
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2.10.1.9 NUWE BABA IN DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

'n Gesamentlike kind kan die verhoudings verskillend beiilvloed. Verskillende navorsing het 

verskillende bevindings getoon oor die invloed van 'n nuwe baba in die hersaamgestelde gesin. 

Sommige navorsing het bewys dat verhoudings negatief beiilvloed word deur 'n nuwe baba, of 

dat dit geen invloed het op die stiefinoeder-stiefkindverhouding nie, asook dat 'n nuwe baba die 

stiefvader-stiefkindverhouding positiefbeiilvloed, of dat die hersaamgestelde gesin se verhouding 

min beiilvloed word deur 'n nuwe baba (Thinger-Tallman & Pasley 1997:27). 

In die stiefinoedergesin vervul die biologiese vader 'n belangrike rol om by te dra tot geslaagde 

verhoudings binne die hersaamgestelde gesin. Vervolgens sal hierdie aspek belig word. 

2.11 DIE BIOLOGIESE VADER SE VERHOUDING MET DOGTER/S 

V andag is dit nie meer 'n vanselfsprekendheid dat die biologiese moeder toesig oor die !cinders 

bekom na die egskeiding nie. Daarom is daar a1 hoe meer biologiese vaders wat wetlik toesig 

verkry oor hul biologiese !cinders en gevolglik ook meer stiefinoeders, omdat die biologiese 

vaders in baie gevalle weer in die huwelik tree. 

In gevalle waar die biologiese vader nie wetlik toesig oor die !cinders het nie en die !cinders die 

gesin dus net periodiek besoek, voel baie stiefinoeders dat vaders hul besoekende !cinders nie 

teregwys nie, omdat hulle die !cinders slegs periodiek sien. Die vaders neig om die !cinders te 

bederf om te kompenseer vir die verlede. Verder is die vaders bang dat hulle die !cinders se 

toegeneentheid gaan verloor (DuPlessis 1993:76). 

Soms kan die vader voel dat hy nie die besoekende !cinders wi1 straf nie, omdat hy bang is bulle 

kom hom nie weer besoek nie. Hy mag ook ly aan skuldgevoelens en die !cinders bederf of 

toegewings maak omdat hy hulle min sien. Hierdie optrede sal probleme veroorsaak met die 

stiefinoeder en haar !cinders. 

Hetsy vaders wetlik toesig oor die !cinders het a1 dan nie, moet hulle waak daarteen dat 

gevoelens van angs, skuld en hulpeloosheid nie die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin 
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belemmer nie. Volgens Du Plessis (1993:77) kan skuldgevoelens tot dwase en onvanpaste 

optredes lei, soos verwenning, inkonsekwente optrede en verdagmakery. 

Dit is soms moeilik vir vaders om dogters wat besoek aile te dissiplineer en reels neer te le, 

omdat hy hulle slegs periodiek sien en dan nie so streng wil wees nie. Verder verskil die reels in 

die hersaamgestelde gesin moontlik van die van die ander huishouding. Dogters kan hierdie 

situasie gebruik om die vader te manipuleer (Webber 1994:31 ). 

Die stiefinoeder voel soms dat haar eie kinders benadeel word en die vader sy eie kinders oorsien 

wanneer hulle fouteer. Die besoekende stiefdogter sal moontlik verwar word deur uiteenlopende 

reels en regulasies van die twee gesinne. Indien die vader nie regverdig en konsekwent optree in 

die toepassing van dissipline nie, sal dit 'n risikofaktor wees wat die verhoudings benadeel. 

Coleman en Ganong (1997:113) beweer dat vaders soms 'n passiewe rol vervul en nie sy vrou 

ondersteun nie, ook nie die kinders aktief ondersteun in die teenwoordigheid van die vrou nie. 

Verder vervul die vader nie 'n sterk dissiplinere rol in die beperkte tyd wat hy met sy besoekende 

kinders spandeer nie. 

Jaloesie kan by dogters ontstaan wat by hul biologiese vader inwoon teenoor ander kinders in die 

gesin of teenoor die stiefinoeder. Newman (1994:111) onderskei drie vorme van jaloesie, 

naamlik normale jaloesie wat geassosieer word met gevoelens van verlies, 'n 

verdedigingsmeganisme waarin die persoon haar begeertes en intensies projekteer om haar te 

beskerm teen gevoelens van skuld en laastens is die jaloesie gegrond op misleiding en bems op 

verbeelding. Die vader moet daartoe in staat wees om hierdie jaloesie so te hanteer dat die 

verhoudings nie daardeur nadelig befuvloed word nie. 

Die verhoudings wat die kinders in die hersaamgestelde gesin met mekaar onderling het, sal 

vervolgens toegelig word. 

2.12 STIEFSIBBES EN HALFSIBBES SE ONDERLINGE VERHOUDINGS 

Die feit dat kinders wat mekaar nie goed ken nie, nou in een gesin moet saamwoon, kan lei tot 

wedywering, afknouery, jaloesie en dergelike verskynsels. Stiefsibbes het dikwels uiteenlopende 

behoeftes, belangstellings en waardevoorkeure en vind dit dan moeilik om by mekaar aan te pas. 
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Hulle het moontlik verskillende lewenstyle gehandhaaf en is nie deur bloedbande gebind wat 

bulle vanselfsprekend lojaal of lief vir mekaar maak nie (DuPlessis 1993:78). Die kinders bet nie 

die keuse gehad of bulle hierdie ekstra kind/ers in die gesin wil aanvaar nie, bulle deel nie 'n 

gemeenskaplike verlede nie en het moontlik nie tyd gehad om mekaar te leer ken en lief te kry 

nie. Die ekstra kind/ers in die huis kan as indringers beskou word, volgens DuPlessis (1993:79). 

Wanneer die sibbes se onderlinge verhoudings problematies is, kan dit 'n risikofaktor wees vir die 

verbouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Dit veroorsaak spanning en kontlik 

binne die gesin. Sibbes moet die biologiese ouer se aandag deel. Jaloesie, ongesonde 

wedywering, gevoelens van haat en rusies vloei dikwels voort uit problematiese 

sibbeverhoudings wat positiewe verhoudingstigting binne die hersaamgestelde gesin belemmer 

(Prinsloo 1992a:297). 

Literatuurstudie toon dat wanneer albei ouers se kinders in een huis saamwoon, die verhoudings 

op die lange duur beter is as wanneer bulle in aparte huise (gesinne) woon. Besoekende kinders 

kan bedreig voel oor die nuwe gesinslede wat nou saam met bulle ouer woon. Hulle moet nou 

bereid wees om die biologiese ouer se aandag te deel, aldus Du Plessis (1993:79). Waar 

stiefsibbes saam in een huis woon, is die stie:fVerhoudings meer positief as wanneer bulle net 

besoek afle. Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.5 in hierdie hoofstuk wat handel oor 

besoekende stiefkinders. Verder het literatuurbronne getoon wanneer die oudste kind nog nie 

dertien is nie en veral as dit die vader se kind is, is die stiefsibbes gelukkiger. Anders as in die 

kerngesin, is stiefsibbes van die teenoorgestelde geslag meer geneig om sterker verhoudings met 

mekaar te ontwikkel as sibbes van dieselfde geslag (Scheepers 1991: 102). 

'n Nuwe baba in die hersaamgestelde gesin kan 'n samebindende faktor wees, maar die 

teenoorgestelde kan ook geld, soos reeds bespreek in afdeling 2.10.1.9 van hierdie hoofstuk. 

Stiefsibbes kan jaloers wees omdat die eie kinders twee inwonende ouers in die gesin het en 

uitgesluit voel (DuPlessis 1993:74). Newman (1994:114) bevestig dat kinders wie se een ouer 

oorlede is jaloers kan voel omdat die ander stiefsibbes twee ouers het. Brown soos aangehaal 

deur Scheepers (1991: 102) is van mening dat die koms van 'n nuwe baba vir die adolessent in die 

bersaamgestelde gesin geen positiewe gebeurtenis is nie en dat dit 'n bedreiging vir die kind se 

status in die gesin inhou. 
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Newman (1994: 113) bespreek jaloesie onder stiefsibbes en meen dit kan positiewe verhoudings 

belemmer. Verder kan dit veroorsaak dat kinders nie hul stiefgesinne wil besoek nie. Huise word 

soms ontwrig deur besoeke van stiefsibbes, byvoorbeeld kamers moet anders ingeruim word en 

privaatheid kan geskend word. Verdeelde aandag van die ouers kan ook gevoelens van jaloesie 

ontlok. Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.10.1.2 van hierdie hoofstuk oor besoekende 

kinders. 

Volwassenes wat in hersaamgestelde gesinne gewoon het as kinders, se terugvoering toon dat 

kontak met half- of stiefsibbes verminder het waar hulle in stiefinoedergesinne gewoon het. 

Verder toon die navorsing van Ihinger-Tallman en Pasley (1997:28) dat adolessente in 

hersaamgestelde gesinne eerder weg van mekaar beweeg as om nader aan mekaar te beweeg. 

Vervolgens sal die verhouding van die dogter/s in die hersaamgestelde gesin met hul afWesige 

biologiese moeder aandag geniet. 

2.13 VERHOUDING VAN DOGTERIS MET AFWESIGE BIOLOGIESE MOEDER 
I 

Een van die redes waarom dogters nie goeie verhoudings met hul stiefinoeders het nie, is omdat 

hulle emosioneel verward voel en verskeurd is tussen die stiefinoeder en hul biologiese afWesige 

moeder (Prinsloo 1992a:57). Hulle ondervind gevoelens van angs en verdeelde lojaliteit, volgens 

Newman (1994:85). 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.5 waar genoem is dat navorsing bewys het dat 

swakker stiefinoeder-stiefdogterverhoudings geassosieer kan word met meer gereelde besoeke 

van die dogter aan die afWesige moeder. Kontak met die afWesige biologiese moeder is 'n 

risikofaktor wat die verhouding van die stiefdogter met die stiefinoeder bemoeilik. 

Dogters kan moontlik die rol van die stiefinoeder as 'n bedreiging sien vir die gesinsrolle wat 

reeds vasgele is, veral as hulle nog gereelde kontak het met die biologiese afWesige moeder en 

geheg aan haar is (Pasley & Ihinger-Tallman 1994:114). Die stiefdogter se tevredenheid met die 

stiefinoeder is verwant aan die kwaliteit van verhouding wat sy met die biologiese afWesige 

moeder het, volgens Quick et a1 (1995: 101). 
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• 

Die ingewikkelde verhoudingstrukture is bespreek soos dit funksioneer in die hersaamgestelde 

gesin met die verskillende partye betrokke. Aandag sal vervolgens gegee word aan die 

stiefinoeder in die hersaamgestelde gesin. 

2.14 INLEIDING • 

Soos reeds vroeer genoem is, maak stiefinoedergesinne slegs sowat 10% uit van 

hersaamgestelde gesinne, aldus Coleman en Ganong (1991:408). Navorsing is daarom meer 

gerig op stief:Vaders, aangesien dit meer algemeen is vir stief:Vaders om saam met stiefkinders te 

woon (Ochiltree 1990:29). In die hersaamgestelde gesin is die stiefinoeder dikwels uitgelewer 

aan die nuwe eggenoot se kinders wat inwoon of slegs periodiek besoek afle. Coleman en 

Ganong ( 1997: 109) voer aan dat stiefinoeders die moeilikste taak het om te vervul, of sy nou 'n 

voltydse of deeltydse stiefinoeder is. Sy het ook in baie gevalle self haar eie biologiese kinders 

oor wie sy toesig het en wat deel van die nuwe gesin is. Vir baie stiefinoeders is dit moeilik om 

terselfdertyd die rol van moeder en stiefinoeder te vervul en sy ondervind soms probleme ten 

opsigte van dit wat van haar verwag word. 'n Stiefinoeder is deur Prinsloo ( 1992a: 55) aangehaal: 

"Ek het volgehou dat ek my kind en sy kind ewe liefgehad het. Toe kom ek agter as my 

kind haar melk laat staan, gooi ek dit terug in die bottel. As sy kind hiuir melk laat 

staan, gee ek dit vir die kat". 

Levin (1997b:187) voer aan dat die vrou se rol neerkom op versorging van die kinders en 

huishouding, maar dat die stiefinoederrol nie hierdie take van die stiefinoeder veronderstel nie. 

Die stiefinoederrol eis 'n sekere afstand, die vrourol eis die teenoorgestelde. Hierdie situasie is 

verwarrend, aangesien daar tog van die stiefinoeder verwag word om na die kinders om te sien 

en hulle, sowel as die huishouding, te versorg. Die egmaat, familie en gemeenskap wil sien dat 

die stiefinoeder hierdie versorgingsrol soos die biologiese moeder sal vervul. Die stiefinoeder 

kan eerder die afstand waarvan Levin praat, in ander situasies handhaa£: soos byvoorbeeld die 

toepassing van dissipline, en nie wanneer die versorging van die kinders ter sprake is nie. Die 

Ieser word verwys na afdeling 2.17.10 in hierdie hoofstuk waar verder besin word oor die 

ongedefinieerde ouerrol. 

51 



Die stie:finoeder tree in ouerlike hoedanigheid op teenoor die kindlers van wie sy nie die 

biologiese ouer is nie. Sy het nie wetlike mag ten opsigte van die kind/ers nie, maar absolute 

verantwoordelikheid en versorgingsverpligtinge teenoor die kinders (Prinsloo 1992a:28). 

Stiefouers word gesien as die "intimate outsiders" wat veronderstel dat sy 'n lid van die gesin is, 

maar ook 'n indringer, aldus (Coleman & Ganong 1997:108). Die Ieser word terugverwys na 

afdeling 2.5.2 oor stigmatisering in hierdie hoofstuk. 

Navorsing het bevestig dat die persepsies wat kollegestudente van stiefouers het, in die besonder 

die stie:finoeder, minder positiefis as die persepsies van biologiese ouers. Die stie:finoeder begin 

daarom dikwels die nuwe huwelik met die vooroordeel van die samelewing ten opsigte van die 

mite van "bose stie:finoeder" voor oe. Vir die stiefkinders, is die stiefinoeder 'n simbool van die 

verlies van die goeie moeder, aldus Levin (1997b: 178). 

By stiefouers word spanning gedeeltelik veroorsaak deur die afWesigheid van duidelike sosiale 

norme, verwagtings, rolle en gedrag wat die stiefouers kan begelei in hul nuwe omstandighede 

(Fine & Schwebel1991:7). Stie:finoeders ondervind waarskynlik groter spanning as stiefVaders 

vanwee groter verwagtings wat ahnal van haar het, vanwee groter rolverwarring en groter 

prob1eme wat hulle het om binding met die stiefkinders te ontwikkel, aldus Fine en Schwebel 

(1991:9). Vera1 stie:finoeders is onseker oor die verwagtings wat hulle egmaats van hulle het 

betreffende hulle stietkinders, a1dus Erera-W eatherley ( 1996: 15 7). 

Daar word 'n onderskeid getref tussen voltydse en deeltydse stie:finoeders. By voltydse 

stie:finoeders woon die stiefkinders permanent in die hersaamgestelde gesin en by deeltydse 

stie:finoeders woon die man se kinders by hul eie moeder en besoek die stie:finoeder en bio1ogiese 

vader vir korter of Ianger tye, volgens Prins1oo (1992a:55). Verskeie literatuurbronne bevestig 

dat die mees algemene stie:finoedergesin, die deeltydse stiefinoedergesin is (Coleman en Ganong 

1991:408). 

Die aanpassing en spanning van die stiefouer word onder andere ook befuv1oed deur die geslag 

van die stiefouer, geslag van die stiefkind/ers, die tipe hersaamgestelde gesin, die tydsduur van 

die huwelik in die hersaamgestelde gesin, en of die huwelik ontstaan het na egskeiding of na die 

dood van die vorige egmaat (Fine & Schwebel1991:11). 
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Die kompleksiteit en probleme in die verhouding tussen die stitefinoeder en adqlessente 

stiefdogter, word beklemtoon deur die volgende navorsing. Gamache (1997:42) beweer dat 

stiefouers minder outoriter is, minder betrokke is en minder positiewe verhoudings met hu1 

stiefkinders as biologiese ouers het. Stiefkinders is minder betrokke by gesinsake, minder goed 

aangepas en het meer gedragsprobleme as kinders in kemgesinne. Verskeie navorsers het verder 

bevind dat verhoudings tussen stiefouers en stiefkinders meer botsend, minder ondersteunend en 

meer negatiefis as ouer-kindverhoudings in kemgesinne, aldus Gamache (1997:43). 

Die stiefinoeder kan haar rol teenoor die stiefdogter op verskillende wyses uitleef Vyf 

stiefouerstyle word in die literatuur gevind, naamlik die biologiese ouer-stiefouerstyl, (waar die 

stiefouer die rol inneem van die biologiese ouer), die "super goeie" stiefinoeder, die 

afgesonderde stiefouerstyl, die onsekere stiefouerstyl en die vriendskapsstiefouerstyl, aldus 

Erera-Weatherley (1996: 155). Stiefouers verander hulle gedrag ofneem verskillende style aan in 

verskillende fases van die huwelik. Volgens die literatuurbronne wi1 dit voorkom asof die 

vriendskapstyl die mees :funksionele is vir stiefouers. Die Ieser word temgverwys na afdeling 2.6 

van hierdie hoofstuk wat handel oor die gedragspatrone van hersaamgestelde gesinne. 

Die probleme wat die stiefinoeder ondervind ten opsigte van die verhouding met die adolessente 

stiefdogter is reeds bespreek in afdeling 2.10.1. Vervolgens sal gefokus word op die bepaalde 

behoeftes wat die stiefinoeder ondervind. 

2.15 BEHOEFTES VAN DIE STIEFMOEDER 

Dit is vir die meeste stiefinoeders 'n begeerte om die nuwe gesin as eenheid saam te snoer en in 

te gryp in die stiefkinders se lewens. Sy het die behoefte om hulle op te hefuit hu1 vorige situasie 

van onreg en ontbering en koester die ideaal om hulle liefte he en gelukkig te maak (Prinsloo 

1992a:58). Alhoewel hierdie uitspraak nie in alle gevalle geld nie, is daar tog by die meeste 

stiefinoeders 'n behoefte om suksesvolle verhoudings te stig. 

Die stiefinoeder plaas dikwels haar eie behoeftes op die agtergrond en verleen voorkeur aan haar 

huweliksmaat en die kinders se behoeftes. Indien die stiefinoeder se behoeftes onderdruk word, 
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kan sy nie haar rol as gelukkige persoon goed vervnl nie. Dit kan bydrae tot ongelukkige 

verhoudings in die hersaamgestelde gesin . 
• 

2.15 .1 ALLEENWEES EN S ES 

Volgens Newman (1994:25) het elke mens behoefte aan alleenwees en saamwees. Mense het 

behoefte aan fisiese en psigologiese grense waarbinne hulle kan beweeg, sodat hulle sekuriteit 

kan ervaar. Hierdie grense is uniek aan elke persoon en vorm saam met ander eienskappe die 

persoonlikheid. Die rede waarom mense behoefte het aan nabyheid of afstand om veiliger te 

voel, le opgesluit • 
ill die • • vrees vrr vetWerpmg (Newman 1994:50). Vanwee 

persoonlikheidsverskille, sal die behoeftes van mense ten opsigte van die keuse ofhulle alleen wi1 

wees of saam met ander wi1 verkeer, verskil. Sommige persone het groter behoefte daaraan om 

aileen te wees as ander persone. Ander persone het weer 'n groter behoefte daaraan om saam 

met ander mense te wees. Die stie:finoeder sal haar rol met groter sukses kan vervnl indien haar 

behoeftes in die verband in ag geneem word. 

2.15.2 ALGEMENE BEHOEFTES 

Die volgende behoeftes van die stie:finoeder word deur Scheepers (1991:145-146) voorgehou: 

behoefte aan erkenning, behoefte aan emosionele ondersteuning van haar egmaat, behoefte aan 

waardering van die kant van die stiefkinders, behoefte om nie altyd in 'n swakker lig gesien te 

word as die biologiese moeder nie, behoefte om eerste te wees by haar 'n behoefte aan 'n 

gesamentlike kind en die behoefte om ontslae te raak van die gewese egmaat in haar man se 

lewe. Hierdie behoeftes kan by elke stie:finoeder verskil, asook die wyse waarop sy dit belee£ 

Buiten sekere behoeftes wat die stie:finoeder het en wat in ag geneem moet word in die 

verhoudings binne die hersaamgestelde gesin, beiilvloed die persoonseienskappe van die 

stiefinoeder ook die verhoudings. 

2.16 PERSOONSEIENSKAPPE VAN DIE STIEFMOEDER 

Volgens Prinsloo ( 1992a: 310) moet verskille in persoonlikb eidsamestelling en geaardheid 

wedersyds erken word. Stiefouers en -kinders moet mekaar respekteer en ruimte bied, sodat 
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elkeen hu1 eie persoonlikheid kan uitleef Die aanpassing van die gesinslede in die 

hersaamgestelde gesin sal makliker plaasvind wanneer die gesinslede mekaar se persoonlikhede 

aanvaar. 

Die tipe persoonlikheid, geaardheid, gesindheid en aanpasbaarheid wat die stiefinoeder het, sal in 

groot mate bepaal hoe sy die nuwe verhoudings sal hanteer en verwerk. Wanneer botsende 

persoonlikhede skielik in een huis saamgevoeg word, kan dit 'n risikofaktor wees wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer, veral wanneer hulle nie 

die ander party se persoonlikheid kan aanvaar nie. Voortspruitend hieruit ontwikkel dikwels 

gevoelens van onsekerheid, verwerping, jaloesie, asook onder meer kompetisie om die vader of 

egmaat se aandag. 

Navorsing het bewys dat 'n gemakliker geaardheid meer gunstig is vir positiewe verhoudings as 

diegene wat 'n rigiede geaardheid het (Ganong et all999:309). 'n Dominerende, onbuigsame en 

outoritere stiefinoeder sal gevoelens van verwerping ervaar en die stiefdogter eerder 

afstoot as aantrek. Stiefinoeders wat dadelik die kinders wil regruk en groot veranderings wil 

teweegbring in die nuwe gesin, sal moontlik gekritiseer word. Hierdie tipe persoonlikheid en 

ingesteldheid van die stiefinoeder is 'n risikofaktor wat die verhouding tussen stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter kan benadeel. Ganong et al (1999:309) meen dat stiefouers wat oor die 

algemeen lief vir kinders is, groter binding met die stiefkinders sal he. 

Teenoorgestelde persoonlikheidstipes kan dus 'n risikofaktor wees in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die • gesm. 

2.16.1 EKSTROVERSIE EN EMOSIONALITEIT 

Le Roux et al (1992:35) onderskei twee basisbegrippe ten opsigte van die menslike 

persoonlikheid, te wete ekstroversie en emosionaliteit (emosionele Iabiliteit). Dit dui op 

teenoorgestelde (gepolariseerde) persoonlikheidstipes ( ekstroversie/introversie en 

emosionaliteit/stabiliteit). In hersaamgestelde gesinne waar die gesinslede se persoonlikhede 

daartoe hydra dat bulle nie by mekaar kan aanpas nie, kan die verhouding benadeel word. 
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2.16.2 TIPE A- EN TIPE B- PERSOONLIKHEIDSTIPES 

Meyer Friedman en Ray Rosenman het die tipe A- en tipe B- persoonlikheidstipes geidentifiseer. 

Die tipe A- persoonlikheidstipes het drie basiese karaktereienskappe, naamlik 'n kompeterende 

orientasie betreffende prestasie, 'n dringendheid rakende tyd en verhewe gevoelens van drif en 

vyandigheid. In kontras hiermee word die tipe B- persoonlikheidstipe gekenmerk deur relatiewe 

lae vlakke van kompetisie, dringendheid rakende tyd en vyandigheid. Die tipe B

persoonlikheidstipe kom meer voor by gemaklike, ontspanne persone wat die 1ewe geniet 

(Sternberg 1995:725). Hieruit is dit duidelik dat mense se verskillende persoonlikheidstipes sal 

veroorsaak dat hulle verskillend op situasies sal reageer. Die Ieser word ook verwys na afdeling 

2.20 waar die stiefdogter se persoonseienskappe bespreek word. 

2.16.3 UNIEKE lNDIVIDUALITEIT 

Gesinslede wat mekaar se unieke individualiteit in die hersaamgestelde gesin in ag neem, sal 

waarskynlik beter aanpas in die gesin en beter verhoudings kan stig. Newman (1994:41) 

beklemtoon ook die unieke individualiteit van mense in gesinsverband en lig drie komponente uit 

wat 'n persoon maak wat hy/sy is, naamlik die genetiese samestelling, lesse geleer uit die 

oorspronklike gesin of samelewing en die strategiee om spanning te venninder. Hierdie aspekte 

kan bydra tot die unieke persoonlikheid van 'n mens. 

2.16.4 ONREDELIKE UITSPRAKE OOR STIEFMOEDERS 

Sekere persoonlikheidseienskappe is nodig om die moeilike taak van stiefinoeder te kan 

bemeester, byvoorbeeld geduld, empatie en begrip. Persoonlikhede verskil en daarom word 

stiefinoeders soms geetiketteer met eienskappe soos jaloesie, onredelikheid, wreedheid en 

ongeduld. Dieselfde kan egter geld vir biologiese moeders, maar stiefinoeders word meer 

dikwels onder die soeklig geplaas en daarom meer negatief as biologiese moeders beoordeel. 

Stiefinoeders word soms blootgestel aan onredelike uitsprake rakende hul persoonlikhede, soos 

dat hulle mank gaan aan positiewe persoonlikheidseienskappe wat hulle in staat stel om 

suksesvolle verhoudings binne die hersaamgestelde gesin tot stand te bring (Coleman & Ganong 

1997: 110). Die Ieser word verwys na die laaste paragraafvan afdeling 2.17.3 in hierdie hoofstuk. 
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Uit Iiteratuurbronne het die volgende uitsprake onder die aandag van die navorser gekom 

Stie:finoeders het minder positiewe karaktereienskappe as vroue oor die algemeen en swakker 

huweliks- of gesinsverhoudings as getroude moeders, aldus Ganong en Coleman (1995:508). 

Verder het bevindinge van Ganong en Coleman (1995:510) getoon dat stie:finoeders, geskeide 

moeders en moeders wat nooit getroud is nie, minder aangename persoonlikhede het as getroude 

vroue of vroue oor die algemeen. Voorts voer Ganong en Coleman (1997:95) aan dat 

stiefinoeders nie net meer negatief gesien word as moeders nie, maar minder positiewe 

persoonlikheidseienskappe het en minder vaardig is om kinders groot te maak as vroue oor die 

algemeen. 

2.16.5 BUIGS 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.8, paragraaf 2 en 3 wat handel oor kommunikasie. 

Buigsaamheid en effektiewe stiefouerkommunikasie dra by tot die stiefkind se tevredenheid, 

aldus Martinet al (1999:282). Die kind voel dat hy/sy verstaan word. Indien die stie:finoeder se 

persoonseienskappe gemaklike kommunikasie met die stiefdogter aanhelp, sal die verhouding 

tussen die twee partye daarby baat vind. Verder het meer stietkinders wat by die stiefouer 

gewoon het, gerapporteer dat hulle voel hulle word verstaan as stiefkinders wat nie by die 

stiefouer gewoon het nie, volgens Martinet al (1999:287). 

Ook beklemtoon Isaacs en Steyn (1997:107) dat kommunikasie 'n belangrike middel vir die 

stie:finoeder is om 'n positiewe verhouding met stiefkinders tot stand te bring. Ouerpare met 

ontwikkelde kommunikasievaardighede sal minder probleme he ten opsigte van 

probleemoplossing oor kinders, stiefkinders, ouerskap en stiefouerskap, aldus Schultz et al 

( 1991:5 63 ). Dit is dus belangrik dat die stie:finoeder oor effektiewe kommunikasievaardighede 

moet beskik as deel van haar persoonlikheid, ten einde 'n positiewe verhouding met die 

adolessente stiefdogter te kan sluit. Aansluitend hierby voer Grinwald (1995:185) aan dat 

kommunikasie vir hersaamgestelde gesinne dikwels die "maak-of-breek"-faktor is. Probleme 

word opgelos, geskep ofvergroot as gevolg van kommunikasievaardighede of'n gebrek daaraan. 
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2.16.6 JALOESIE 

Jaloesie van die stiefinoeder kan nadelig wees vir die poging van enige party om 'n positiewe 

verhouding binne die hersaamgestelde gesin daar te stel. Die Ieser word temgverwys na afdeling 

2.11 waar die drie tipes jaloesie van Newman (1994: 111-112) bespreek is, asook na afdeling 2.9 

wat handel oor die egpaar se verhouding. Isaacs en Steyn (1997: 107) beveel stiefinoeders aan 

om nie te kompeteer met die kinders vir die vader se liefde nie en te onthou dat sy liefde vir hulle 

anders is as sy liefde vir haar. Die belangrikste voorspeller van rolspanning vir ouers in die 

hersaamgestelde gesin is volgens Saint-Jacques (1995:51) die kompetisie tussen die kinders en 

die nuwe egmaat. Voorts voer Newman (1994: 112) aan dat jaloesie kan lei tot vergelyking en 

die persoon se eiewaarde en selfagting verminder. 

Jaloesie is soms die uitvloeisel van onsekerheid. Die stiefinoeder kan jaloers voel oor die 

verhouding wat steeds bestaan tussen die vader en sy vorige egmaat, sy kinders, of die kinders se 

verhouding met hul afwesige biologiese moeder. Jaloesie is 'n risikofaktor wat gepaard gaan met 

ander negatiewe gevoelens en kan dus die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter benadeel. 

2.16.7 SELFBEELD 

Die selfbeeld van die stiefinoeder is belangrik om suksesvolle verhoudings in die hersaamgestelde 

gesin te ontwikkel. Die stiefinoeder met 'n positiewe selfbeeld voel toereikend en sal nie maklik 

deur die stiefkinders of problematiese situasies bedreig voel nie. Dit beteken dat die stiefinoeder 

haar rol as vrou, beroepsvrou, moeder of stiefinoeder, met selfvertroue kan uitleef Quick et al 

(1995:110) meen dat 'n sterk gevoel van eiewaarde die stiefinoeder in staat stel om negatiewe 

konnotasies en dubbelsinningheid aangaande die ouerrol meer effektief en realisties te hanteer. 

'n Negatiewe selfbeeld van die stiefinoeder is 'n risikofaktor vir die positiewe verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Dit sal bydra daartoe dat die stiefinoeder makliker 

bedreig sal voel deur die stiefdogter, jaloers sal wees en gedurig ontoereikend sal voel in die 

uitlewing van haar rol as stiefinoeder. 
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2.16.8 INGESTELDHEID 

Navorsing het getoon dat affiniteit met die stiefkinders benadeel word waar die stiefouer 

selfgesentreerd of onvolwasse is (Ganong et all999:309). Probleme wat die stiefkind moontlik 

ondervind word gekoppel aan die ingesteldheid en gesindheid van die stiefinoeder. Die 

stiefinoeder se ingesteldheid, persoonlikheid en omstandighede sal volgens Nielsen (1999: 134) 'n 

invloed uitoefen op die hoeveelheid spanning wat die stiefinoeder binne die hersaamgestelde 
• gesm ervaar. 

2.16.9 SENSITIWITEIT 

Soos in afdeling 2.10.1.6 aangedui, is vroue meer sensitief en raak hulle makliker geaffekteer 

deur konflik. Levin (1997b:178) meen dit verklaar waarom die vrou dit moeiliker in die 

hersaamgestelde gesin as die man vind. Gewoontes, waardes, gesindhede en ingesteldhede moet 

openlik met mekaar bespreek word in die hersaamgestelde gesin, sodat afstand en konflik vermy 

kan word. Verder moet gesinslede leer om onderlinge verskille te erken en daarmee saam te leef, 

volgens Newman (1994:69). 

Die stiefinoeder het te kampe met unieke probleme wat die verhoudings binne die 

hersaamgestelde gesin kan beiilvloed. Enkele van die probleme sal voorts belig word. 

2.17 PROBLEME W AARMEE DIE STIEFMOEDER GEKONFRONTEER WORD 

Literatuurstudie bewys dat stiefinoeders dit moeiliker as stie:fVaders vind om gunstige 

verhoudings met die stiefkinders te ontwikkel, waarskynlik oor die groter verantwoordelikheid 

wat met die stiefinoederrol geassosieer word. Dit beteken dat stiefinoeders gewoonlik meer 

betrokke by die versorging van die kinders as stie:fVaders is (MacDonald & DeMaris 1996:6-7). 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2. 8 waar verhoudings bespreek is. 

Die stiefinoeder word deur die samelewing gewoonlik as ondergeskik aan die biologiese moeder 

beskou veral wat liefde, versorging en doen wat die beste is vir die kinders betref Die Ieser word 

terugverwys na afdeling 2.14 waar aspekte aangaande die stiefinoeder bespreek is. Volgens 
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Nielsen (1999:118) glo baie mense steeds dat slegs die eie moeder 'n instink het om kinders te 

versorg. Die media word in baie gevalle verantwoordelik gehou vir hierdie opvatting. 

2.17 .1 DISSIPLlNE 

Dissipline deur die stiefinoeder moet met oorleg toegepas word, veral waar dit die adolessente 

stiefdogter aangaan. Verskeie navorsers wys op die probleme wat die stiefinoeder ondervind ten 

opsigte van die uitvoering van dissipline. Die uitvoering van dissipline is 'n risikofaktor in die 

verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Die · dat veral die 

adolessent haar teen die dissipline sal verset, is groot. Dit kan die verhouding nadelig befuvloed. 

Dit wil voorkom asof dissiplinering effektief is wanneer die persoon wat die dissipline ontvang, 

omgee vir die verhouding met die persoon wat die dissipline toepas. Die stiefinoeder word 

aangeraai om eerder die rol van vriendin te vervul in plaas van gesagsfiguur. 

Ouers in die hersaamgestelde gesin verskil soms in die hantering van die kinders (Du Plessis 

1993:75). Dit kan verdere probleme veroorsaak deurdat die dogter verwarring ervaar. Volgens 

Saint-Jacques (1995:51) is die sterkste voorspellingsfaktor vir rolspanning in die 

hersaamgestelde gesin, 'n lae vlak van konsensus tussen die ouer en stiefouer oor die wyse van 

opvoeding van die kinders en/of stiefkinders. 

Verskeie navorsers is dit eens dat stiefouers nie die rol van ouer kan vervul nie en beveel aan dat 

die biologiese ouer aanvanklik sekere aspekte van ouerskap behou soos dissiplinering, outoriteit 

en versorging terwyl die stiefouer-stiefkindverhouding stadig ontwikkel totdat hierdie 

verantwoordelikhede oorgeneem kan word (Gamache 1997:57). Ganong et al (1999:299) sluit 

hierby aan en se dat stiefouers aanvanklik moet konsentreer op die versorging van die 

stiefkinders en om gevoelens van affektiwiteit te ontwikkel in die verhouding, alvorens pogings 

aangewend kan word om hulle te dissiplineer. 

2.17.2 FINANSIES, WOONPLEK EN WERK 

Finansies kan 'n probleem wees as daar 'n gebrek aan fondse en/ofverskille is ten opsigte van die 

besteding van die inkomste. Dit is volgens Prinsloo (1992a:294) veral die geval waar die ouer en 

stiefouer nie saamstem oor die uitgawes ten opsigte van die kinders nie. 
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Finansiele omstandighede kan probleme veroorsaak, byvoorbeeld waar die bepalings van die 

skikkingsooreenkoms na 'n egskeiding 'n invloed op die hersaamgestelde gesin uitoefen. 

Onderhoud kan ontvang word van een bron af, byvoorbeeld vir die stiefinoeder se kinders, maar 

weer uitgegee word vir die vader se vorige vrou. Hersaamgestelde gesinne kan groot wees, soos 

in die geval van komplekse hersaamgestelde gesinne en dit kan veroorsaak dat geldsake met 

groot oorleg bestuur moet word (Hughes 1991:56). 

Alhoewel die stiefinoeder finansieel waarskynlik beter daaraan toe as in 'n enkelouergesin, is daar 

egter dikwels bykomende finansiele verpligtinge in die hersaamgestelde gesin. Die 

hersaamgestelde gesin is groter en uitgawes meer. Finansiele spanning kan gevolglik dien as 

risikofaktor in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin. 

Met haar toetrede tot die hersaamgestelde gesin is die stiefinoeder moontlik gedwing om van 

woonplek en werk te verander en moet sy in 'n nuwe omgewing aanpas. Dit kan 'n risikofaktor 

wees indien dit vir die stiefinoeder 'n probleem is. Sy moet moontlik plek inruim vir stiefkinders 

wat inwoon of besoek aile. Die woonplekplanne wat die stiefinoeder sodoende pro beer vestig, 

word dikwels omvergegooi. Indien die stiefinoeder 'n baie netjiese persoon is en die stiefkind/ers 

is onnet, sal dit probleme veroorsaak. 

'n Bykomende werkslas ten opsigte van die vergrote huishouding, kan die stiefinoeder uitput of 

haar negatieflaat voel. Dit is ook moontlik dat sy 'n gevestigde werk moes prysgee en nie weer 

'n geskikte werk kan kry nie. Dit kan dien as risikofaktor in die verhouding tussen haar en die 

adolessente stiefdogter, deurdat die stiefinoeder byvoorbeeld gefrustreerd, gespanne ofmoeg is. 

2.17.3 SOSIALE VOOROORDEEL 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.8 van hierdie hoofstuk waar die sosiale vooroordeel 

teenoor die stiefinoeder bespreek is. Literatuurstudie toon dat stiefouers en stietkinders deur 

studente aansienlik minder positief geevalueer word as ouers en kinders in kemgesinne, asook 

dat stiefgesinslede minder positief beskou word as persone in gesinne waar 'n 

weduwee/wewenaar is, gesinne met geskeide persone of ouers wat nog nooit getroud was nie. 
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Phillips (1997:12) is van mening dat die stigma wat in die verlede steeds aan stiefinoeders 

gekleefhet, b1y voortleef. 

Die negatiwiteit rakende die mite van die "bose stiefinoeder", is 'n etikettering waaraan menige 

stiefinoeder swaar dra. Dit is 'n risikofaktor wat die verhouding tussen stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter negatief beiilvloed. Die stiefinoeder moet gedurig poog om hierdie 

negatiwiteit rakende die mite te ontkom en haarself te bewys. Die stiefdogter se biologiese 

moeder maak dit soms moeilik om hieraan te ontkom. 

Ouerlike toesig en beheer kan 'n risikofaktor wees indien die stiefinoeder nie toesig oor haar eie 

kinders het nie. Voltydse stiefinoeders wat nie toesig oor hul eie kinders het nie is meer 

onderhewig aan konflik, want sulke vroue word dikwels gestigmatiseer deur die samelewing. Sy 

ervaar moontlik gevoelens van verwerping, is onseker oor haarself, ondervind probleme met haar 

eie kinders ofhet ander probleme soos drankmisbmik ofwangedrag wat haar ongeskik maak om 

na haar eie kinders om te sien. Hierdie verswarende omstandighede veroorsaak dat sy deur die 

samelewing gesien word as 'n swak moeder wat dus ook nie in haar rol as stiefinoeder kan slaag 

• me. 

Die sosiale vooroordeel wat steeds teenoor stiefinoeders gevind word, word beklemtoon deur 

die bewering van Nielsen (1999:119-120) dat die media, literatuur en volksoorlewering 
. 

stiefinoeders in 'n negatiewe lig stel en hulle dikwels gesien word as seksueel ingestel, verwaand, 

selfsugtig, gretig, liefdeloos, onbetroubaar en manipulerend. 

2.17.4 SPANNING 

Interaksie met familielede en die gemeenskap kan spanning by die stiefinoeder veroorsaak. Die 

vlak van stiefouerspanning kan 'n sosiale, familiele of individuele oorsprong he, aldus Fine en 

Schwebel (1991:1). Spanning kan veroorsaak word deur wyses van bantering van verlies van 

vorige gesinsomstandighede, gevoelens van uitsluiting, problematiese verhoudings met 

stiefkinders, spanning ten opsigte van seksuele aangetrokkenheid tot die stiefkind/ers, 

moeilikhede ten opsigte van die dissiplinering van stiefkinders, finansiele moeilikhede, verskille in 

die lewensiklusse van die egmaats, probleme in die verhouding met vorige egmaat/s en probleme 

rondom die egmaat se biologiese kind/ers wat nie permanent inwoon nie (Fine & Schwebel 
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1991:2). Stiefouers in komplekse hersaamgestelde gesinne ondervind groter spanning en ervaar 

minder huweliksbevrediging as diegene in eenvoudige hersaamgestelde gesinne. 

Gevoelens van angs, depressie en woede as gevolg van spanning rondom die verhoudings in 

hersaamgestelde gesinne is algemeen onder stiefmoeders, aldus Quick et al (1995: 100). 

Spanningsfaktore wat met hersaamgeste1de gesinne geassosieer word, kan ouers se depressie 1aat 

toeneem, wat kan veroorsaak dat hul huwelike nadelig daardeur geraak word, hul optrede 

teenoor die kindlers negatiefbefuvloed word en die algemene welstand van die kinders negatief 

geaffekteer kan word, volgens Fine et al ( 1994: 169 ). 

Vir die stiefinoeder is die stiefkinders dikwe1s 'n voortdurende en onwelkome herinnering aan die 

maat se vorige verbintenis. Die nuwe egmaat toon nie altyd die begrip vir hierdie emosione1e 

spanning en ontwrigting nie (Prinsloo 1992a:294). 

Newman (1994:41) noem enkele unieke strategiee wat mense toepas om spanning te verminder, 

naamlik vermyding van konflik, om nooit geheg aan mense te raak nie, hard te werk, baie besig 

te bly en om hulpeloos te wees. Die navorser is van mening dat hierdie strategiee bloot as 

tydelike hanteringsmeganismes spanning kan verlig. 

Whitsett en Land (1992:89) bevestig dat stiefinoeders groter rolspanning as stief\raders beleef en 

daarom pas hulle meer hanteringstrategiee toe om die stiefouerrol te vervul. Die tipe 

hanteringstrategiee wat stiefmoeders toepas sal verskil en afhang van die fase waarin die 

hersaamgestelde gesin is. Om haar spanning te verminder en te verwerk, kan die stiefmoeder 

gebruik maak van sosiale ondersteuning, a1dus Quick (1995:110). Wanneer hierdie 

ondersteuning nie die goedkeuring van die egmaat of ander lede van die hersaamgestelde gesin 

wegdra nie, kan dit lei tot problematiese verhoudings. Die stiefdogter kan seergemaak, 

afgeskeep of ja1oers voel indien die stiefmoeder hulle prob1eme bespreek met ander mense soos 

haar vriendinn e of met die predikant van die gesin. • 

Vo1gens Whitsett en Land (1992:80) kan die stiefinoeder hanteringstrategiee toepas soos die 

prob1eem-fokus-hantering en die emosionele-fokus-hantering. Drie hanteringsmetodes kan 

gebruik word in die daarstelling van 'n positiewe verhouding tussen die stiefmoeder en 

stiefdogter, naamlik die aktiewe gedragsmetode, aktiewe kognitiewe metode en die 

63 



vermydingsmetode. Indien die stiefinoeder nie die hanteringstrategiee en -metodes suksesvol kan 

aanpas en toepas nie, sal dit risikofaktore wees in haar verhouding met die stiefdogter. 

Hanteringsbronne soos persoonlikheidseienskappe, gesindhede en vaardighede wat nie positief 

aangewend kan word nie, sal ook die verhouding tussen die twee partye belemmer. 

Spanning en depressie loop hand aan hand en die een veroorsaak dikwels die ander. Depressie as 

risikofaktor kan die positiewe verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter 

benadeel. Verskeie faktore kan bydra tot gevoelens van depressie en Prinsloo (1992b:65) meen 

dat die stiefinoeder veel meer onderhewig is aan stres, angs, depressie, woede en intrapersonale 

konflik as moeders in ander gesinstrukture. Die stiefinoeder wat gebuk gaan onder depressie, is 

emosioneellabiel en neem dikwels nie rasionele besluite nie. Sy word ook makliker ontwrig deur 

die kinders, situasies en ander persone. Sekere negatiewe gevoelens figureer wat dit vir haar 

moeilik maak om optimaal te funksioneer en sinvolle keuses uit te oefen. 

Spanning kan ontstaan as gevolg van verskeie faktore en is op sigself ook 'n risikofaktor. 'n 

Gespanne atmosfeer in die hersaamgestelde gesin of 'n gespanne stiefinoeder sal nie positief kan 

bydra tot 'n suksesvolle verhouding binne die hersaamgestelde gesin nie. Spanning kan 'n 

sneeubaleffek he en aanleiding gee tot verskeie negatiewe faktore wat weer as risikofaktore 

gesien kan word, soos geweld, of drankmisbruik. 

2.17.5 VOLTYDSE OF DEELTYDSE STIEFMOEDERS 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.5 van hierdie hoofstuk waar besoekende kinders 

bespreek is. Verskeie literatuurbronne dui daarop dat dit vir al die partye moeiliker is wanneer 

stiefkinders slegs periodiek besoek afle. Die verhoudings word nog meer kompleks wanneer die 

besoekende stiefkinders adolessente is. Dit is daarom 'n verdere risikofaktor wanneer daar tieners 

in die huis is. Du Plessis (1993:72) meen dat stiefinoeders meer aanpassingsprobleme en 

problematiese interaksies ervaar as daar tieners in die huis is. Prinsloo (1992a:56) sluit hierby aan 

dat voltydse stiefinoeders met ouer kinders die heel moeilikste taak het. Fine en Schwebel 

(1991:3) stel dit dat deeltydse stiefinoeders meer spanning as voltydse stiefinoeders ondervind. 

Die rede vir hierdie stelling kan waarskynlik gevind word daarin dat deeltydse stiefinoeders nie 

soveel geleentheid het om die stiefdogter te leer ken nie. 
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Voltydse stiefinoeders met ouer kinders het groter kontlik met hul mans en groter konflik oor 

dissipline en kinderopvoeding aangedui as eie moeders met ouer kinders. Deeltydse stiefinoeders 

met ouer kinders het groter konflik tussen hulself en die stiefkinders aangedui as deeltydse 

stiefinoeders met jonger kinders of eie moeders met kinders van enige ouderdom, aldus Prinsloo 

(1992b:66). Volgens Coleman en Ganong (1997:111) ondervind hersaamgestelde gesinne groot 

spanning waar stiefkinders by die stiefinoeders woon en die stiefkindlers hul afWesige moeder 

gereeld besoek. 

'n Stiefinoeder wat haar eie kinders in die hersaamgestelde gesin het, ondervind waarskynlik 

groter spanning as kinderlose vroue. Sy mag voel dat haar kinders se regte steeds beskerm moet 

word teen die stiefkinders, die stieiVader en selfs teen die kinders se eie halfsibbes (Coleman & 

Ganong 1997: 111 ). 

2.17.6 OUDERDOM VAN DIE STIEFMOEDER EN STIEFDOGTER 

Prinsloo (1992a:295) is van mening dat stiefinoeders 'n moeilike taak ten opsigte van 

relasievorming met stiefkinders wat ouer as nege jaar is het, veral in gevalle waar die stiefinoeder 

heelwat jonger is as die kinders se eie moeder. Volgens Fine en Schwebel (1991:3) het 

stiefinoeders groter aanpassingsmoeilikhede as stieiVaders. Die Ieser word verwys na afdeling 

2.14 van hierdie hoofstuk wat handel oor die spanning, rolverwarring en aanpassing van die 

stiefinoeder in die hersaamgestelde gesin. 
' 

Dit blyk uit die literatuur dat hoe ouer die stiefinoeder is, hoe moeiliker is dit vir haar om sekere 

aanpassings te maak. Ochiltree (1990:29) bevestig ook dat hoe jonger die stiefinoeder is, hoe 

groter is die kans dat sy 'n positiewe verhouding met die kinders sal vestig as ouer stiefinoeders. 

Prinsloo (1992b:67) voer aan dat stiefinoedergesinne waar die emstigste probleme voorkom die 

is waar die stiefinoeder ouer as 40 jaar is en die stiefkinders in die ouderdomsgroep van tussen 

13 en 18 jaar val, asook waar die stiefkinders dogters is. Die Ieser word terugverwys na afdeling 

2.10.1.5 van hierdie hoofstuk wat ook handel oor die ouderdom van die stiefinoeder. 

Literatuurbronne dui dus aan dat stiefinoeders groter probleme ondervind met ouer stiefkinders 

as met jonger stiefkinders, asook wanneer die ouer stiefkinders dogters is. 
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Hoe ouer die stiefinoeder, hoe groter is die risikofaktor vir die stigting van 'n positiewe 

verhouding tussen haar en die adolessente stiefdogter. Literatuurstudie het bevestig dat ouer 

stiefinoeders nie so geredelik aanpas by die nuwe, komplekse omstandighede nie. Die leser word 

ook verwys na afdeling 2.21.13 in hierdie hoofstuk waar die ouderdom van die stiefdogter 

bespreek word. 

2.17. 7 BIOLOGIESE MOEDER VAN DIE STIEFDOGTER 

'n Verdere kompliserende faktor vir die positiewe verhoudingstigting tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter, is moontlik die biologiese afwesige moeder van die stiefdogter. Die rede 

hiervoor kan in die verdeelde lojaliteitsgevoel van die dogter gevind word, asook die moontlike 

negatiewe ingeste1dheid van die biologiese moeder teenoor die stiefinoeder (Prinsloo 1992b:66). 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.5 oor besoekende kinders. 

2.17.8 GRETIGE INGRYPING 

Dikwels tree die stiefinoeder te sterk op die voorgrond en wi1 sy die stiefkinders oorheers en 

haar wi1 op hulle afdwing. Sy beweeg te vinnig in die ouerrol teenoor die kinders wat dikwels 

nog nie ontvanklik is vir 'n bykomende ouer nie, meen Gamache (1997:54). Wanneer sy dan 

teenkanting ofverwerping ervaar, ervaar sy gevoelens van mislukking en sien dit as 'n afkeur van 

haar as persoon. Sy voel hulpeloos en verontreg. Haar woede kan soms nou teen die kinders 

gemik word wat sy as die oorsaak van haar mislukking · sien. Verder kan dit lei tot onenigheid in 

haar verhouding met haar man. Die stiefinoeder ervaar dikwels skuldgevoelens as 'n reaksie op 

bogenoemde en 'n gevoel van ontoereikendheid (Prinsloo 1992a:58). 

2.17.9 VERWERKING VAN VERLIES 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.5.8 van hierdie hoofstuk waar vorige ondervindings 

bespreek word. In die geval van dood of egskeiding, worstel die stiefinoeder moontlik self nog 

om haar verliese te verwerk. Vir stiefouer en stiefkind word die nuwe verhouding dus begin 

vanuit die gevoelens van verlies en ongelukkigheid, aldus Prinsloo (1993:42). Dit sal haar meer 

kwesbaar en weerloos laat in die bantering van komplekse situasies binne die hersaamgestelde 

gesin. Sy het dalk te vinnig met 'n nuwe verhouding begin, of sy het nie besef watter eise aan 
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haar gestel sal word in die rol van stiefinoeder nie. Gevoelens van ontnugtering en verwerping 

kan hieruit voortspruit en sy kan ervaar dat sy geen erkenning en waardering ontvang nie. 

Prinsloo ( 1992a: 310) bevestig dat stiefinoeders geneig is om verontreg te voel en die stiefkinders 

te verkwalik wanneer sy nie die nodige erkenning en waardering ontvang nie. 

Negatiewe gevoelens wat kan voortspruit uit onverwerkte gevoelens van verlies is 'n risikofaktor 

in soverre dit die stiefinoeder emosioneellabiellaat en haar gespanne en depressiefkan laat voel. 

Die stiefi:noeder word dikwels moede1oos vanwee komplekse verhoudings en bykomende 

verpligtings en verantwoordelikhede. 

2.17.10 ONGEDEFINIEERDE OUERROL 

Ochiltree ( 1990: 145) meen dat die ouerrol eerder verwerf as toegeken word en waar stiefouers 

poog om die ouerrol toe te eien, sal bulle waarskynlik teenkanting kry. Die ouerrol wat die 

stiefinoeder moet vervul, is nie duidelik gedefinieer nie. Die groot aantal verwikkelde 

verhoudings veroorsaak dikwels disharmonie, aldus Prinsloo (1992a:293). 

Dit blyk uit die literatuurbronne dat stiefinoeders groter probleme ondervind ten opsigte van 

rolverwarring as stiefVaders. Volgens Fine en Schwebel (1991:8) bet stiefinoeders minder 

sosiaal-aanvaarde rolvoorskrifte as stiefVaders en ondervind bulle daarom groter rolverwarring, 

'n groter moontlikheid van konflik met ander gesinslede en groter spanning. Whitsett en Land 

(1992:20) sluit hierby aan dat stiefinoeders groter probleme as stiefVaders ondervind rakende 

rolverwarring, die egmaat se verwagtings van haar, sowel as gebrekkige kennis oor die 

stiefouerrol. Sy weet nie altyd wat om te verwag van haarselften opsigte van die begeleiding van 

die stiefkinders nie (Prinsloo 1992a:293). Die stiefouerrol kan tot verwarring by die stiefouer lei, 

veral as daaraan gedink word dat die inwonende stiefVader of -moeder in die hersaamgestelde 

gesin baie van die take en verantwoordelikhede van die eie vader of moeder moet oomeem as 

gevolg van die inwoning in die gesin (Du Plessis 1994:70). Die Ieser word terugverwys na 

afdeling 2.14 van hierdie hoofstuk. 

Rolverwarring behels vier tipes onsekerheid, naamlik onsekerheid oor verantwoordelikhede, 

onsekerheid oor die spesifieke gedrag wat benodig word om hierdie verantwoordelikhede na te 

kom, onsekerheid oor wie se verwagtings vir rolgedrag moet nagekom word en laastens 

67 



onsekerheid oor die gevolge van 'n persoon se pogings vir haar eie en ander se welstand, volgens 

Dainton ( 1993: 96). 

Vo1gens Fine en Kurdek (1994:98) kan ouerrolle afhang van die ontwikkelingsfase waarin die 

kind!ers verkeer, die tipe paartjie (vader/stiefinoeder vs moeder/stiefVader), ouderdom en geslag 

van die kind. In sekere gevalle kan die ontwikkelingsfase en die ouderdom van die kind verskil, 

byvoorbee1d waar die kind gestremd is. Die stiefinoeder moet dus ook haar ouerrol kan aanpas. 

Hierdie onsekerheid oor haar rol, plaas die stiefinoeder onder druk aangesien die verhoudings 

ingewikkelder is as die van die kemgesin en verwagtings hoog is. Alhoewel die stigmatisering 

wat steeds vanuit die samelewing geld ten opsigte van die stiefinoeder, impliseer dat daar nie hoe 

verwagtings gekoester word van haar om in haar rol te slaag nie, is daar nogtans hoe 

verwagtings wat die gesinslede, familie en ander koester ten opsigte van die stiefinoeder se 

suksesvolle aanpassing en stigting van gesonde verhoudings binne die hersaamgestelde gesin. 

Daar word onder andere van haar verwag om die stie1kind!ers dadelik as haar eie te versorg en 

lief te he, asook om dadelik suksesvolle verhoudings te stig. Soms word daar van die 

stiefinoederverwag om terug te staan en soms moet sy optree, aldus DuPlessis (1994:70). 

Die onsekerheid wat bestaan aangaande die verwagtings van die rol wat sy moet vervul, 

veroorsaak konflik en spanning binne die hersaamgestelde gesin. Dit is 'n risikofaktor wat 

dikwels aangetrefword in die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter. 

2.17.11 VERSKIL IN AGTERGROND 

Die stiefinoeder moet in 'n nuwe gesin aanpas waar die agtergrond, lewensopvatting, waardes, 

norme en moontlik dissipline-uitvoering waarskynlik verskil. Dit vergroot die moontlikheid van 

konflik, omdat die lee:tpatrone nie geleidelik kon ontwikkel nie, aldus Prinsloo (1992a:293). 

Biologiese ouers kan verskillende ouerskapstyle ontwikkel namate hu1 kinders groter word, maar 

stiefouers nie. 

Net soos gesinsagtergronde verskil, is daar verskille ten opsigte van gewoontes en tradisies. Dit 

kan problematies wees wanneer gesinslede nie onderlinge verskille kan aanvaar of daarby kan 

aanpas nie. Verdere probleme word ondervind wanneer slegte gewoontes vir een gesin weer vir 

68 



die ander gesin as normaal beskou word. Dit lei tot spanning en rusies. Indien die 

hersaamgestelde gesin nie aanpassings maak ten opsigte hieiVan nie, is dit 'n risikofaktor in die 

positiewe stigting van verhoudings. 

2.17.12 BEPERKTE TYD 

Soms is daar min tyd vir die man en vrou alleen saam Hulle konsentreer so daarop om probleme 

te hanteer en op te los, dat hulle min saam kan ontspan. Verder vereis die kinders dikwels baie 

aandag (Prinsloo 1992a:293). Afgesien van die stiefinoeder se reg om tyd alleen saam met haar 

egmaat te spandeer, het sy kinders ook die reg om tyd alleen saam met hulle vader te spandeer 

(Isaacs & Steyn 1997:107). Die gevolg hieiVan is dat die stiefinoeder en haar egmaat se tyd 

saam toenemend beperk word. 

2.17.13 NUWEBABA/S 

Die leser word verwys na afdeling 2.10.1.9 in hierdie hoofstuk wat handel oor 'n nuwe baba in 

die hersaamgestelde gesin. 'n Nuwe baba in die hersaamgestelde gesin kan voordele of nadele 

inhou. Vir die stiefinoeder sal dit bydraende verpligtinge en verantwoordelikhede beteken wat 

die versorging van die gesin raak. Sy moet ook probeer toesien dat die ander kinders nie jaloers 

is op die nuwe baba nie. 

• 

2.17.14 INTRAPERSONALE KONFLIK 

Stiefkinders bring bykomende verpligtings mee en as die stiefinoeder ook haar eie kinders in die 

gesin het, is daar addisionele uitgawes en minder beskikbare tyd om aan almal te spandeer. Die 

verwagtinge van haar huweliksmaat, die gemeenskap, die ingebore voorkeur aan die eie kind en 

haar verset teen die wrede en liefdelose stiefina-stigma, is maar enkele van die probleme 

waarmee die stiefinoeder gekonfronteer word. Dit veroorsaak dat sy veel meer onderhewig is 

aan stres, angs, depressie en woede, asook veel meer intrapersonale konflik eiVaar as moeders in 

ander gesinstrukture (Prinsloo 1992b:65). 

Wanneer die stiefinoeder nie haar eie biologiese kinders het nie, word sy dikwels ontnugter oor 

die eise, versorging en verpligting wat kinderopvoeding behels. Sy is nie altyd voorbereid op 

69 



hierdie bykomende werkslas nie. Moontlik voel die stiefinoeder ontoereikend, omdat sy mank 

gaan aan vorige ondervinding. 

Dit blyk uit die literatuur dat stiefinoeders probleme ondervind met die vader se kinders en dat sy 

vrees dat hulle haar kinders negatief kan befuvloed. Die vader is dikwels nie konsekwent in die 

toepassing van reels nie en dit kan gebeur dat sy kinders nie dieselfde reels hoef na te kom as 

haar kinders nie. Die leser word terugverwys na afdeling 2.11 waar die vader se verhouding met 

die dogter bespreek is. Stiefinoeders kan ook voel dat die vader se kinders 'n ongeregverdigde 

voordeel het wat materiele goedere betref en dat die tyd wat sy aan die stietkinders moet 

spandeer, haar eie kinders benadeel (Coleman & Ganong 1997:111-112). Dit is 'n situasie waar 

die stiefinoeder intrapersonale konflik sal beleef 

Wanneer daar 'n rosie met besoekende stietkinders ontstaan, kry dit baie aandag. Met inwonende 

stietkinders word sulke rusies grootliks oorskadu deur aangename alledaagse gebeure. Voorts is 

die vader geneig om 'n front te vorm met sy eie kinders, wat die stiefinoeder se gevoelens kwets. 
0 

Vaders met inwonende kinders sal eerder 'n koalisie vorm met sy nuwe vrou. 

Kinders as sodanig hoef nie risikofaktore te wees binne die verhouding van die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter nie, afhangende van die persoonlikhede, gesindhede, ouderdomme en 

verskeie ander faktore. Die onderlinge verhoudings van die sibbes kan ook spanning en konflik 

verhoog, veral as die stiefinoeder voel sy moet haar eie kinders beskerm teen die stietkinders, die 

stieiVader en selfs halfsibbes (Coleman & Ganong 1997: Ill). 

Gesamentlike kinders van die nuwe egpaar kan 'n risikofaktor wees oor dieselfde redes as ander 

kinders of stietldnders. Onderlinge jaloesie kan die positiewe verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter belemmer. 

2.17.15 ERKENNING EN W AARDERING 

Stiefinoeders verwag soms erkenning en waardering van die stietkinders vir byvoorbeeld fisiese, 
• 

emosionele en finansiele opofferings. Wanneer die nodige erkenning en waardering ontbreek, is 

stiefinoeders geneig om verontreg te voel en die stietkinders te verkwalik (Prinsloo 1992a:310). 
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Soos enige ander mens, vrees die stiefinoeder verwerping. Sy probeer om 'n positiewe 

verhouding met die stiefkinders daar te stel. As sy nie daarin slaag nie, is sy teleurgesteld en voel 

'n mislukking. Die stiefinoeder ervaar dikwels skuldgevoelens en 'n gevoel van ontoereikendheid, 

aldus Prinsloo (1992a:58). Die negatiewe konnotasie vanuit die samelewing lei ook daartoe dat 

die stiefinoeder makliker verwerp voel. Die vrees vir verwerping is soms so oorweldigend dat dit 

'n risikofaktor is waaruit verskeie ander negatiewe faktore spruit wat die verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter benadeel. 

Die volgende afdeling bevat inligting rakende die adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde 
• gesm. 

ADOLESSENTE STIEFDOGTER 

2.18 INLEIDING 

Die adolessente fases is reeds uitgelig in afdeling 1. 7.1 in hoofstuk 1. Navorsing toon dat kinders 

in stiefgesinne akademies e:ffens swakker presteer, effens meer interne probleme soos depressie 

en angs ondervind, asook effens meer eksteme probleme ondervind soos swak verhoudings met 

hul portuur, as kinders in kemgesinne (Coleman & Ganong 1991:406). Navorsing toon verder 

dat kinders in kemgesinne gemiddeld beter presteer as stietkinders soos gemeet op skale vir 

kognitiewe, sielkundige en sosiale gesteldheid (Ganong & Coleman 1997:87). Kinders (leerders) 

van kemgesinne toon minder afWesighede, hoer gemiddelde punte, minder negatiewe en meer 

positiewe onderwysersbeoordelings as die kinders van hersaamgestelde 

enkelouergesinne, aldus Featherstone, Cundick en Jensen ( 1992: 1 ). 

• gesmne en 

'n Hoer selfbeeld en minder sosiale probleme onder stietkinders in stie:fVadergesinne is 

gerapporteer in vergelyking met diegene in stiefinoedergesinne, aldus Ihinger-Tallman en Pasley 

(1997:31). 

Indien gedrags- en emosionele probleme gekombineer word, is dogters in vader

stiefmoedergesinne die grootste risiko vir probleme, volgens Ihinger-Tallman en Pasley 

(1997:23). Die leser word verwys na afdeling 2.10 van hierdie hoofstuk wat handel oor die 

stiefinoeder-stiefdogterverhouding. Literatuurstudie bevestig dat dogters meer problematiese 
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verhoudings met stie:finoeders ondervind. Volgens Fine et al (1994: 166) het adolessente in 

hersaamgestelde gesinne meer aanpassingsprobleme as jonger kinders en dogters ondervind 

groter probleme in hersaamgestelde gesinne as seuns. 

Adolessente ondervind besondere probleme om aan te pas by die hertroue van een of albei hul 

biologiese ouer/s. Adolessente dogters voel dikwels met die hertroue van ouers 'n bykomende 

verlies en ding dikwels met die stie:finoeder mee om die vader se affektiwiteit. Die Ieser word 

verwys na afdeling 2.8 van hierdie hoofstuk waar verhoudings binne die hersaamgestelde gesin 

bespreek is. 

Volgens Perry (1995:65) toon dogters 'n groter reaksie op hertroue van die ouer/s. Waar die 

hersaamgestelde gesin ontstaan het na die dood van een van die biologiese ouers is dit vir die 

stiefkind erger, want die biologiese ouer is vir ewig weg. Na 'n egskeiding is 'n goeie verhouding 

met albei biologiese ouers nog moontlik. Die aanpassingsprobleem van die adolessent word 

bemoeilik in gevalle waar sy nog haar verlies moet verwerk, gevoelens van verdeelde lojaliteit 

ondervind, 'n lid van meer as een huishouding is, onrealistiese verwagtings koester, hoop op 

versoening van die biologiese ouers het en skuldgevoelens dat sy dalk die oorsaak van die 

egskeiding is. 

Stiefdogters toon besondere behoeftes binne die hersaamgestelde gesin waaraan aandag gegee 

moet word. 

2.19 BEHOEFfES VAN DIE STIEFDOGTER 

Freud soos aangehaal deur (Atkinson et al2000: 512) is van mening dat: " ... the child's needs 

are paramount as it is in society's best interest to help a child become a future, capable 

parent". 

2.19.1 GRENSE 

Alle mense het behoefte daaraan om alleen te wees en saam te wees, aldus Newman (1994:25). 

Die adolessent het behoefte aan alleenwees in die soeke na identiteit. Voorts het die adolessente 

stiefdogter behoefte aan grense, sodat sy veilig daarbinne kan voel en presies weet wat van haar 
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verwag word. Fisiese en psigologiese grense bepaal en beskerm elkeen se fisiese en psigologiese 

persoonlike ruimte. Hierdie grense is uniek aan elke persoon en verteenwoordig fasette van ons 

persoonlikheid, meen Newman (1994:50). Dieselfde navorser se ook dat die rede waarom mense 

behoefte bet aan nabyheid of afstand om meer sekuriteit te belee£: le opgesluit in die vrees vir 

verwerping (Newman 1994:57). 

2.19.2 FISIESE BEHOEFTES 

Soos aile mense moet daar na die stiefdogter se behoefte aan :fisiese versorging aandag gegee 

word. Adolessente dogters benodig meer om aan bulle :fisiese versorging te voldoen as jonger 

kinders of seuns. Die stiefdogter bet behoefte aan :fisiese aanraking en liefkosing. Die biologiese 

vader bet 'n groot verantwoordelikheid ten opsigte hiervan. Baie mense meen as kinders groot 

word, bulle nie meer daardie behoefte aan :fisiese aanraking bet nie. Dit bly egter net so belangrik 
. 

vir haar as om gesond te voel. 

Ouers moet toesien dat die stiefdogter genoeg oefen en gesond eet, aangesien allerlei 

dieetsiektes algemeen voorkom onder dogters in die adolessente fase. Ouers moet die 

adolessente dogter bystaan en help om haar fisieke vermoens te ken en te aanvaar, asook om 

:fisieke veranderinge te verwerk (Prins1oo 1992a: 112). Kinders in hersaamgeste1de gesinne 

ondervind meer gesondheidsprobleme, insluitend psigosomatiese siektes soos gedurige 

liggaamspyn, hoo:!pyne, maagpyne en ander nie-spesi:fieke probleme, volgens Perry (1995:66). 

2.19.3 PORTUURGROEPVERHOUDINGE 

Kinders verwerp nie die ouer:figuur as bulle ouer word nie, maar vorm in groter mate eerder 

hegte verhoudings met hul portuurgroep as met addisionele volwassenes, volgens Gamache 

(1997:55). Die portuurgroep is vir adolessente baie belangrik en bulle vrees die verwerping van 

die portuurgroep. Adolessente toon 'n duidelike behoefte aan skakeling met 'n portuurgroep. Le 

Roux et al (1992: 13) de:finieer die portuurgroep as 'n hierargiese groepering van sosiale en 

ouderdomsgelyke individue wat as 'n samelewing in die kleine fimksioneer en deur middel van 

gemeenskaplike gedragskodes 'n betekenisvolle invloed uitoefen op lede se norme, waardes en 

gedragspatrone. Die portuurgroep oefen soms 'n negatiewe invloed op die individu uit. Sommige 

persone is meer geneig om te swig onder groepdruk vanuit die portuurgroep. Fourie (2001:151) 
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stel die hipotese dat daar 'n beduidende verband bestaan tussen groepdruk en die ouer

kindverhouding. 

Jeugmisdaad, seks, tienerswangerskappe, prostitusie, dwelms, drank, wangedrag en vele ander 

faktore kan dikwels gekoppel word aan verkeerde vriende of die sogenaamde anti-sosiale 

portuurgroep. Die anti-sosiale portuurgroep word gevorm deur 'n aantal "verwerpte" lede. Die 

invloed van die portuurgroep kan 'n belangrike rol speel in die verwerping van die ouers, skool 

en ander instellings (LeRoux et al1992:92-93). Literatuurbronne dui aan dat meisies toenemend 

aansluit by bendes en dan gesosialiseer word om gewelddadig op te tree. Met die toetrede tot 'n 

bende, verhoog die gebruik van dwelms enjeugmisdaad (Lauer 1998: 139). 

Die stiefdogter wat betrokke raak by so 'n portuurgroep, sal groot druk plaas op die verhoudings 

binne die hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder veral kan voel dat sy nie met hierdie tipe 

probleem opgeskeep hoefte wees nie, want die stiefdogter is die vader se verantwoordelikheid. 

2.19.4 BEHOEFTE OM VERLIES TE VERWERK 

Soos aile kinders, het die stiefdogter ook behoefte daaraan om die verlies van 'n ouer, hetsy deur 

die dood of egskeiding, te verwerk. Sy moet die kans en tyd daartoe gegun word en met begrip 

en deernis hanteer word. Die rouproses kan meer kompleks wees in die geval van egskeiding, 

aangesien die verlies van die ouer nie finaal is soos in die geval van dood nie. Kinders wat 

meervoudige veranderings moes deurmaak, is daarom meer weerloos (Perry 1995:63). Daar 

moet egter gewaak word daarteen dat die stiefdogter nie die verlies misbruik om ander te 

manipuleer nie. Sy kan dalk haar verlies as 'n wapen gebruik om simpatie te ontlok ofhaar sin af 

te dwing. 

2.19.5 BOTSENDE BEHOEFTES 

Die belangrike emansipasiegebeure bring botsende gevoelens by die adolessent mee. Sy verlang 

na vryheid en onafhanklikheid, maar soek dikwels nog geborgenheid in die ouerhuis om haar 

onbekwaamheid en onsekerheid in sosiale situasies te neutraliseer (Prinsloo 1992a: 122 ). Die 

behoefte na outonomie en geborgenheid verteenwoordig botsende behoeftes. Emosioneel is die 

adolessente stiefdogter nog nie altyd gereed vir onafhanklikheid nie. 
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Soos in die geval van die stiefinoeder, speel ook die stiefdogter se persoonseienskappe 'n rol in 

die verhouding binne die hersaamgestelde gesin soos dit benadruk word in die volgende afdeling. 

2.20 PERSOONSEIENSKAPPE VAN DIE STIEFDOGTER 

Stiefkinders wat dieselfde persoonlikheidseienskappe en belange het as die stiefouers, het beter 

stiefVerhoudings (Ganong et all999:309). Die wyse waarop die dogter bereid is en in staat is tot 

verhoudingstigting sal onder andere afhang van haar persoonlikheidseienskappe, volgens 

Prinsloo (1992b:68). Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.16 waar die persoonseienskappe 

van die stiefinoeder bespreek is. Verskillende persoonlikheidstipes word onderskei wat die 

gedragspatrone van mense beiilvloed. 

Die stiefdogter se tipe persoonlikheid kan die verhouding tussen haar en die stiefinoeder 

vergemaklik of kompliseer. Buiten die unieke omstandighede en ander persoonlikhede wat 

saamgevoeg is in een huishouding, kan die persoonseienskappe van die stiefdogter gesien word 

as 'n risikofaktor in haar verhouding met die stiefinoeder. 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.16.2. Die tipe B-persoonlikheid is meer gemaklik en 

inskiklik en kan dus makliker aanpas by nuwe omstandighede. Die meer ekstroverte, tipe A

persoonlikheid is geneig om minder inskiklik te wees en, afhangende van die stiefinoeder se 

persoonlikheid, kan dit lei tot botsing. Wanneer stiefinoeder en stiefdogter nie bereid is om toe te 

gee om die verhouding te laat slaag nie, sal sodanige verhouding benadeel word. 

Stiefdogters wat dinamiese, ekstroverte en eksentrieke geaardhede het, word dikwels deur 

stiefinoeders as 'n bedreiging gesien. Hierdie tipe persoonlikheid van die stiefdogter sal 'n 

risikofaktor wees in soverre die stiefinoeder se persoonlikheid daarby kan aansluit of nie, of die 

wyse waarop die biologiese vader die problematiese situasies hanteer . 

• 

2.20.1 GEAARDHEID 

Gamache (1997:51) meen dat die verhouding tussen stiefouer en stiefkind beiilvloed word deur 

die stiefkind se geaardheid. Die wyse waarop die dogter in staat is om verandering te hanteer 
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word in 'n groot mate deur baar geaardheid bepaal en verskille in geaardhede ontlok verskillende 

reaksies by ouers. So sal stiefdogters wat stil en teruggetrokke is waarskynlik nie genoeg 

ondersteuning van ouers ontvang nie, waar die ekstroverttipe persoonlikheid hul beboeftes 

makliker kenbaar sal maak (Ochiltree 1990:56). 

Sommige persone is meer emosioneel en dit is deel van bul oorgeerfde karaktereienskappe. 

Hierdie emosies kan positief of negatief wees. Dit is die manier waarop die emosies uitgedruk 

word wat positiefofnegatiefkan wees en nie die emosie selfnie, volgens Newman (1994:80). 

Die gesindheid van die adolessente stiefdogter is dikwels deel van baar geaardheid. Sommiges 

neig om meer positief ingestel te wees en ander is weer meer negatief Sy voel soms ook vanuit 

die staanspoor negatief teenoor die nuwe stiefinoeder, veral omdat die stiefinoeder die rede is 

waarom die moontlikheid van versoening tussen die biologiese ouers finaal verbreek word. 

Soos reeds genoem bevestig verskeie literatuurbronne dat daar 'n bepaalde ingesteldheid teenoor 

bersaamgestelde gesinne in die samelewing bestaan en dat dit wi1 voorkom of stiefkinders 

negatiefdeur die samelewing gesien word (Nielsen 1999:120). Die negatiewe ingesteldheid van 

die samelewing teenoor hersaamgestelde gesinne oor die algemeen en die stiefinoeder in die 

besonder, maak dit moeilik vir die adolessente stiefdogter om die veranderings te aanvaar en te 

verwerk. Hierdie negatiewe ingesteldheid vanuit die samelewing, befuvloed die adolessente 

stiefdogter ook negatief 

Die stiefdogter se negatiewe gesindheid en ingesteldheid teenoor die stiefinoeder, is 'n 

risikofaktor wat die verbouding tussen bulle vertroebel. 

2.20.2 SELFKONSEP 

Daar is volgens Ochiltree ( 1990: 148) drie kritiese aspekte in hersaamgestelde gesinne wat te 

make bet met die stiefkind se selfkonsep wat nie in kemgesinne aangetref word nie. Eerstens 

moet daaraan aandag gegee word of die kind by die skeiding van die ouers en uiteindelike 

egskeiding aangepas bet. In die tweede instansie moet gelet word op die verbouding met die 

stiefouer en laastens moet die hoeveelheid en tipe veranderinge in die gesinsomstandighede in ag 

geneem word. 
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• 

Perry (1995:66) beweer dat kinders wat 'n swak selfbeeld het, allerlei probleme rapporteer soos 

byvoorbeeld ongelukkigheid en depressie. Die stiefdogter wat reeds ouerlike konflik, egskeiding 

en die lewe in 'n enkelouergesin beleef het, het 'n negatiewe selfbeeld en etvaar 'n gevoel van 

onveiligheid (Scheepers 1991: 114). Dit wi1 dus voorkom asof die stiefdogter meer blootgestel is 

daaraan om 'n negatiewe selfbeeld te ontwikkel. 

Navorsers beweer dat een interpersoonlike faktor, naamlik kommunikasie met die stiefouer en 

een intrapsigiese faktor, naamlik selfbeeld, die beste voorspellers vir adolessente welsyn is 

(Collins, Newman & McKemy 1995:433). In stiefinoedergesinne is goeie kommunikasie met die 

toesigouer en 'n positiewe selfbeeld volgens dieselfde navorsers, die enigste bevredigende 

voorspellers van adolessente geluk. 

2.20.4 JALOESIE 

Daar is reeds baie gese oor jaloesie, onder andere in afdeling 2.12 paragraaf 5 en afdeling 2.16.6. 

Verskeie literatuurbronne bevestig dat jaloesie by die adolesssente stiefdogter, die verhouding 

met die stiefinoeder binne die hersaamgestelde gesin kan bemoeilik. Jaloesie en kompetisie kan 

ontstaan deur verwarring wat adolessente beleef as gevolg van die ouer wat seksueel saam met 'n 

ander maat lee£ Volgens Perry (1995:64) kan verhoudings binne die hersaamgestelde gesin 

jaloesie en ontwrigting veroorsaak. Jaloesie ontstaan as gevolg van onsekerheid, volgens 

Newman (1994: 112). Verder voer Newman (1994: 112) aan dat jaloesie tot die tref van 

vergelyking lei en eiewaarde en selfagting dan verminder. Ochiltree (1990: 149) is van mening dat 

hertroue daarom vir adolessente meer ontwrigtend kan wees as egskeiding, aangesien hulle 

geredelik die redes vir egskeiding kan verstaan maar minder geredelik die feit dat die ouer met 'n 

ander rna at wi1 verenig. 

Hieruit is dit duidelik dat verskeie faktore jaloesie by die adolessente stiefdogter ontlok. Sy moet 

nou die ouers se aandag met ander kinders in die gesin deel. Verder moet sy die vader se liefde 

en aandag met die stiefinoeder deel. Ongesonde wedywering vererger die jaloesie en die 
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stiefdogter voel moontlik onseker oor baarself, baar vader se liefde vir baar, baar omstandighede 

en baar afWesige biologiese moeder. 

Wanneer sibbes met mekaar kompeteer, kan gevoelens vanjaloesie ook ontstaan. Gevoelens van 

jaloesie asook disharmoniese verhoudings tussen die kinders veroorsaak spanning wat bul 

verbouding met 'n stiefouer negatiefkan befuvloed, aldus Prinsloo (1992a:297). Die een mag nie 

meer as 'n ander ontvang nie en die ouer en stiefouer word gedurig onder die vergrootglas 

geplaas om vas te stel of bulle te alle tye regverdig optree. Net soos by die stiefinoeder, is 

jaloesie by die adolessente stiefdogter ook 'n risikofaktor waarmee rekening gehou moet word 

om die verbouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter te laat slaag. 

2.20.5 VERDEDIGINGSMEGANISMES 

Gillis (1994:194) definieer verdedigingsmeganismes soos volg: "a psychoanalytic concept 

referring to an unconscious mental mechanism which enables people to escape from 

anticipated feelings of anxiety, or to protect themselves from painful negative feelings". 

Newman (1994: 15) voer aan dat verdedigingsmeganismes onbewustelik deur ahnal gebruik word 

en dit verwys na gedrag, gedagtes en gevoelens wat dien om mense te beskerm teen 

onaangename en pynlike realiteite aangaande die lewe en die persoon self 

Verdedigingsmeganismes kan soms toegepas word om spanning te hanteer. Psigosomatiese 

siektes kan ook gesien word as 'n verdedigingsmeganisme, asook aggressie of depressie, 

angsaanvalle, regressie, oormatige slaap of rebelsheid (Perry 199 5:64 ). Volgens F eatberstone et 

al (1992:3) toon kinders van geskeide ouers meer psigologiese skade en sien hul eie gedrag as 

meer negatief as bu1 klasmaats s'n. 

Die volgende verdedigingsmeganismes word deur Newman (1994:15-16) uitgelig: ontkenning 

(die persoon sien of aanvaar nie die realiteite nie ), rasionalisering (die persoon maak verskonings 

of gee redes en glo dit ), projeksie (die persoon glo dat ander mense fouteer, terwyl bulle self die 

foute maak), verplasing (die persoon verplaas die werklike bron van die probleem op iemand 

anders ), repressie (die persoon onderdruk die probleem), regressie (die persoon keer terug na 

gedrag wat met vroeere lewensfases geassosieer word), kompensering (die persoon bedek 'n 

ontoereikendheid en fokus op iets anders), reaksieformasie (die persoon dwing hom- ofbaarself 
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om die teenoorgestelde te voel of dink) en ongedaan maak (die persoon wat skuldig voel, doen 

iets om op te maak daarvoor). 

Die tipe verdedigingsmeganisme wat die stiefdogter aanwend om te ontkom van probleme, kan 

die verhouding tussen haar en die stiefinoeder belemmer. Progressie, regressie, aggressie, 

depressie, onttrekking, vermyding, slaap, medikasie, manipulasie, eetstoornisse en 

psigosomatiese siektes as verdedigingsmeganismes, sal velerlei gevolge he wat nie altyd wenslik 

is in die daarstelling van suksesvolle verhoudings nie. Die wyse waarop hierdie 

verdedigingsmeganismes aangewend word in 'n poging om te ontkom van die problematiese 

situasie/s, kan verdere spanning en konflik plaas op die verhouding tussen die stiefinoeder en 
' 

adolessente stiefdogter. 

Die wyse waarop die stiefdogter kommunikeer, kan probleme binne die hersaamgestelde gesin 

veroorsaak indien haar verbale kommunikasie negatief van aard is. Kommunikasie kan as 

verdedigingsmeganisme aangewend word, maar sal 'n negatiewe invloed uitoefen wanneer die 

verbale boodskap verkeerd geiilterpreteer word of teen die ander persoon gerig is, met ander 

woorde die ander persoon word aangeval, beledig of met disrespek behandel. 

Die herdefiniering van 'n spanningsvolle gebeure kan dien as verdedigingsmeganisme, aldus 

Quick et al (1995: 108). Hierdie herformulering van gedragswyses deur die stiefdogter kan 

moontlik probleme veroorsaak binne die hersaamgestelde gesin, omdat sy dalk op 'n onvanpaste 

wyse die problematiese gebeure wil verwerk. 

Daar is verskeie ander verdedigingsmeganismes wat 'n persoon kan aanwend om te poog om van 

spanning en konflik te ontsnap byvoorbeeld projeksie, ontkenning, onderdrukking, sublimasie, 

rasionalisering, regressie, reaksieformasie, verplasing, fantasering en identifikasie (Gouws & 

Kruger 1996:85). Hierdie verdedigingsmeganismes kan risikofaktore wees in die daarstelling van 

'n positiewe verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter, veral wanneer dit op 

so 'n wyse toegepas word dat dit die situasie kompliseer, byvoorbeeld deur uitsluiting van ander 

persone of verdere spanning wat geplaas word op 'n reeds riskante verhouding. Die 

verdedigingsmeganismes wat die stiefdogter gebruik, kan ook deur die stiefinoeder aangewend 

word en omgekeer. 
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2.20.6 GEWOONTES 

• 

Gedrag wat te doen het met sekere gewoontes, kan spanning in die hersaamgestelde gesin 

veroorsaak soos in enige ander gesin. Wanneer 'n hersaamgestelde gesin gevorm word, word die 

gesinslede intens daarvan bewus hoe hulle van mekaar verskil. Sommige gewoontes van 

gesinslede mag steurend wees vir die ander. Newman (1994:69) is van dat gewoontes,. 

waardes, gesindhede en ingesteldhede van gesinslede binne die hersaamgestelde gesin van 

mekaar verskil en gesinslede moet leer om daarmee saam te lee£ In die hersaamgestelde gesin is 

dit belangrik dat hierdie ongewensde gewoontes onderling bespreek word, sodat gesinslede 

mekaar kan verstaan en terselfdertyd open dit die weg na eerlike kommunikasie (Newman 

1994:67). 

Die stiefdogter binne die hersaamgestelde gesin kry te doen met heelwat komplekse situasies en 

ondervind verskeie unieke probleme soos vervolgens uitgelig sal word . 

• 

2.21 PROBLEME RAKENDE DIE STIEFDOGTER 

2.21.1 VERLIES VAN STATUS 

Fine (1997:257) beweer dat dogters selde aan vaders toegewys word en daarom beskik hulle 

(die vaders) oor 'n bevoorregte status. Dogters mag daarom die toevoeging van stiefinoeders in 

die gesin baie ontwrigtend vind. W aar die stiefdogter deel was van 'n enkelouergesin voor die 

ontstaan van die hersaamgestelde gesin, was sy moontlik die ouer se beste vriendin en 

vertroueling. Sy word in baie gevalle onthef van haar verantwoordelikhede en verpligtinge en 

moet nou weer aanpas en as kind :funksioneer. Die stiefdogter kan dit sien as 'n verlies in status 

vir haar. Sommiges kan dit verwelkom en ander dit verwerp, aldus Coleman en Ganong 

(1991:410). Adolessente moet waarskynlik sekere vryhede inboet wat hul selfbeeld negatiefkan 

raak, volgens Perry (1995:64). 
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2.21.2 VERDEELDE LOJALITEIT 

Soos reeds genoem in afdeling 2.8 in die inleiding oor verhoudings, het verskeie 

navorsingbronne bevestig dat daar twee aspekte is wat die meeste spanning veroorsaak in die 

hersaamgestelde gesin. Verdeelde lojaliteit en dissipline is van die grootste oorsake van spanning 

by die adolessent in die hersaamgestelde gesin. Verdeelde lojaliteit is gevoelens wat kinders ten 

opsigte van een persoon ervaar omdat hulle positiewe gevoelens vir 'n ander persoon het. Skuld, 

angs en interne kontlik word dikwels deur kinders ondervind wat toegenee is tot hul stiefouers, 

omdat hulle voel dat hulle dislojaal is teenoor hul biologiese ouer, aldus Coleman en Ganong 

(1997: 118). ' 

Kinders wat bewus is van konflik tussen die twee ouers waarvoor hulle albei lief is, kan voel dat 

hulle tussen die twee moet kies. Die neiging by adolessente om verdeelde lojaliteit uit te sorteer 

deur kant te kies of om die een ouer aktiefteen die ander afte speel is algemeen. 

Daar was moontlik nie tyd vir die stiefdogter om die stiefinoeder te leer ken en te aanvaar nie. 

Dit veroorsaak negatiewe gevoelens en sy pro beer planne beraam om die huis vroeer te verlaat 

om van haar omstandighede te ontsnap (Ochiltree 1990:133). Prinsloo (1992b:66) meen dit is 

moeilik vir kinders om 'n ander vrou as versorgingsfiguur te aanvaar en hulle voel dan dislojaal 

teenoor die eie moeder. Hierdie verdeelde lojaliteit is 'n risikofaktor vir die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

2.21.3 DISSIPLINE 

Verskeie navorsers het bevind dat dissipline die moeilikste aspek in hersaamgestelde gesinne is. 

Die leser word terugverwys na afdeling 2.9 in hierdie hoofstuk wat oor die egpaar se verhouding 

handel. Hierdie aspek word moeilik deur adolessente hanteer, omdat adolessensie die fase is 

waarin kinders dinge uittoets en rebelleer. Volgens Ochiltree (1990:58) streef die adolessent na 

onafhanklikheid en sal moontlik die hersaamgestelde gesin negatief beleef en sodoende groter 

spanning belee:t: veral waar die nuwe stiefouer poog om hulle te dissiplineer en te kontroleer. 

Dissipline kan vir alle adolessente spanning veroorsaak omdat hulle in 'n fase verkeer waarin 

hulle streef na outonomie. Selfs waar stiefkinders 'n goeie verhouding met die stiefouer het, het 
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hulle laat blyk dat hulle nie dissipline deur die stiefouer positief beleef nie en voorgestel dat 

dissiplinering altyd deur die biologiese ouer gedoen word (Coleman & Ganong 1997: 118). 

' 
Dikwels reageer adolessente nie positief op reels nie en hulle vind dit moeilik om reels te aanvaar 

wat deur die stiefouer neergele word. Die adolessent wat sekere verpligtinge en 

verantwoordelikhede gehad het in die gesin voor die totstandkoming van die hersaamgestelde 

gesin, was in 'n mate onafbanklik. Die Ieser word verwys na afdeling 2.21.1 waar die stiefdogter 

se verlies van status bespreek is. Wanneer die stiefouer nuwe reels neerle word hierdie 

verantwoordelikhede bedreig. 

2.21.4 MEER AS EEN HUISHOUDING 

. 

Die Ieser word ook temgverwys na afdeling 2.11, paragraaf5 en 6 en 2.18, paragraaf5. Vir baie 

stiefkinders is dit 'n probleem om deel te wees van meer as een huishouding. Hulle voel dat dit 

nie hulle keuse was nie en hulle eintlik nie daar hoort nie (Du Plessis 1994:69). Verskillende 

huishoudings het verskillende reels, opvoedingstyle, persoonlikhede binne daardie huishouding 

en organisasie. Vir sommige stiefkinders kan dit moeilik wees om daarby aan te pas, dit te 

aanvaar en te verwerk. Stiefkinders kan dit ook as 'n uitdaging sien om uit elke huishouding te 

kies watter elemente hulle in hul eie lewens wil insluit. Kinders kan die twee verskillende 

huishoudings teen mekaar afspeel ten einde hul sin te kry, meen Prinsloo (1992a:297). 

2.21.5 BEDREIGINGVAN SOSIALE STATUS 

Sekere adolessente stiefkinders vind dit moeilik om te aanvaar dat hulle deel is van 'n 

hersaamgestelde gesin. Hulle sosiale status word daardeur bedreig en hulle voel skaam. Die Ieser 

word temgverwys na afdeling 2.1 van hierdie hoofstuk. Navorsing het bevestig dat kinders in 

hersaamgestelde gesinne meer negatief gesien word in die samelewing as kinders in enige ander 

gesinstipe en stiefkinders die mees negatiewe stereotipe kinders is in die samelewing. Ochiltree 

(1990: 143) bevestig die negatiewe stereotipering van die hersaamgestelde gesin en dat dit kan lei 

tot negatiewe verwagtings deur kinders en ander persone. Veral adolessente is gesteld op die feit 
• 

dat hulle nie anders wil wees as hulle portuurgroep nie. 
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2.21.6 TYDPERK IN DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

Literatuurbronne het getoon dat adolessente wat twee jaar of minder in hersaamgestelde gesinne 

gewoon het, meer spanning gerapporteer het as diegene wat meer as twee jaar in 

hersaamgestelde gesinne gewoon. Pasley en Ihinger-Tallman (1994:106) sluit hierby aan en voer 

aan dat die kwaliteit van die stiefouer-stiefdogterverhouding en kinduitkoms, positief korreleer 

met die totale tydperk waarin die biologiese vader en die stiefinoeder saam gebly het. Hoe langer 

stiefdogters saam met die stiefinoeders geleefhet, hoe positiewer het die verhouding geword. 

2.21.7 VERWERKING VAN VERLIES 

Die leser word terugverwys na afdeling 2.5.8 van hierdie hoofstuk waar vorige ondervindings 

bespreek word, asook afdeling 2.19.4 wat handel oor die behoefte van die stiefdogter om haar 

verlies te verwerk. Sekere navorsing het bevind dat stiefouerskap moeiliker is na die dood van 

die egmaat en dat kinders wie se biologiese ouer oorlede is, stiefouers meer verwerp as diegene 

wie se ouers geskei is. Perry (1995:63) daarenteen is van mening dat die verlies meer 

gekompliseerd in die geval van egskeiding is en die aanwesigheid van die ouer vir die kind meer 

verwarrend is, aangesien dit nie finaal is soos in die geval van dood nie. Uit hierdie navorsing 

blyk dit dat die aanpassing in die hersaamgestelde gesin vir die adolessent moeilik is en die 

verwerking van die verlies gekompliseerd is, hetsy die verlies as gevolg van die dood van 'n ouer 
' 

of die verlies na die egskeiding van die ouers is. 

Indien die stiefdogter probleme ondervind om die verliese te verwerk van die dood of 

afwesigheid van 'n biologiese ouer, is dit 'n risikofaktor vir die positiewe verhouding tussen haar 

en die stiefinoeder in die hersaamgestelde gesin. Adolessente dogters ervaar dikwels met die 

hertroue van ouers bykomende verlies en ding dan met die stiefinoeder mee vir die vader se 

toegeneentheid. In baie gevalle het die adolessent nog nie die idee verwerk dat die vader weer in 

die huwelik gaan tree nie. Veral ouer kinders toon meer probleme om verliese te verwerk, omdat 

hulle meer betrokke was in die vorige huisgesin en verder die normale krisiservaring van 
• 

adolessensie het, aldus (Scheepers 1991: 106). Adolessente stie:tkinders is geneig om hul 

gevoelens van verlies te hanteer deur hulle aan albei ouers te onttrek en 'n afsydige houding in te 

neem Hierdie gevoelens van onsekerheid het dikwels botsings tot gevolg. 
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Wanneer kinders verlies verwerk en terselfdertyd deur 'n moeilike fase soos adolessensie gaan, 

sal hulle groter spanning belee£: aldus Ochiltree (1990:55). Met die totstandkoming van die 

hersaamgestelde gesin, moet die adolessente stiefdogter finaal aanvaar dat die moontlikheid van 

versoening tussen die biologiese ouers onmoontlik is. Dit kan die verlies wat die stietkind beleef 

vergroot. 

Perry (1995:63) voer aan dat die kind kans moet kry om verliese te verwerk, hetsy dit egskeiding 
. 

of dood is, alvorens sy die veranderde gesinsituasie kan aanvaar. Voorts herinner die 

teenwoordigheid van die stiefinoeder die stietkind gedurig daaraan dat die verlies van die moeder 

finaal is, aldus Perry (1995:65). 

Daar moet verder in gedagte gehou wotd dat die stiefdogter nie net die verlies van die ouer moet 

verwerk nie, maar ook dat die moontlike verlies van 'n vroeere lewenstyl, woonplek ofvriende, 

spanning, onsekerheid, afWysing ofskuldgevoelens kan meebring (Isaacs & Steyn 1997:107). 

Na egskeiding kan kinders leer om die gesinsituasie te aanvaar en daarby aan te pas. Hulle kan 

positiewe verhoudings met albei hulle biologiese ouers he, a1 woon hulle nie by albei ouers 

tegelyk nie. Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.8 van hierdie hoofstuk wat handel oor 

verhoudings. Kinders wat 'n ouer deur die dood verloor het, verbeur daardie ouer se 

ondersteuning vir ewig. Stiefouers moet verstaan dat niemand ooit die plek kan inneem van die 

biologiese ouer nie (Webber 1994:4). 

2.21.8 STIEFSffiBES 

Die bespreking wat hieronder volg, sluit telkens ook die stiefdogter as deel van die stiefsibbes in. 

Die teenwoordigheid van inwonende stiefsibbes kan probleme veroorsaak, hydra tot 

rolverwarring, groter gesinskonflik en meer spanning teweegbring (Fine et al 1994: 167). Soos 

reeds genoem, is bevind dat stiefsibbes se verhoudings nie baie heg is nie en dat adolessente in 

hersaamgestelde gesinne eerder stiefsibbe-verhoudings verbreek (lhinger-Tallman & Pasley 

1997:29). 

Jaloesie tussen stiefsibbes kom algemeen voor en spruit dikwels voort uit die idee dat sekere 

kinders se biologiese ouer saam met ander kinders woon. Positiewe verhoudings word bemoeilik 
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deur onderlinge stiefsibbe-jaloesie. Die leser word terugverwys na afdeling 2.12 van hierdie 

hoofstuk waar die onderlinge verhoudings van stief- en halfsibbes bespreek is. Kinders wie se 

biologiese ouer oorlede is, kan ookjaloers voel op stiefsibbes wat nog albei ouers het (Newman 

1994:113-114). Stiefsibbes wat min behoeftes, belangstellings en waardevoorkeure in gemeen 

het, vind dit moeilik om by mekaar aan te pas. Belewenis van disharmoniese verhoudinge tussen 

sulke kinders, veroorsaak spanning wat hul verhouding met 'n stiefouer negatief beiilvloed 

(Prinsloo 1992a:297). 

2.21.9 VROEE VERLATING VAN DIE HUIS 

Daar is bevind dat kinders in hersaamgestelde gesinne die huis vroeer verlaat as die van 

kerngesinne of enkelouergesinne (Ihinger-Tallman & Pasley 1997:23). Hersaamgestelde gesinne 

· toon groter vlakke van konflik, veral tussen stiefouer en stiefkind en daarom verlaat kinders die 

huis vroeer, volgens Ochiltree (1990:133). Dit is vir ouer kinders 'n manier om te ontkom van 

hul omstandighede. Navorsers het bewys dat dogters in hersaamgestelde gesinne die huis vroeer 

verlaat, waarskynlik as gevolg van verhoogde konflik tussen dogters en hul ouers eerder as 

vroee onafhanklikheid wat die ouer aan die kind toedig (Bulcroft, Carmody & Bulcroft 

1998:415). Die leser word verwys na afdeling 2.21.11, paragraaf I wat handel oor die 

aanpassing in die hersaamgestelde gesin. 

2.21.10 GEDRAGS- EN EMOSIONELE PROBLEME 

Stiefdogters se verhouding met hul eie vader kan skipbreuk ly en hulle kan eindig met ernstige 
. 

sielkundige of emosionele probleme, omdat hulle geidealiseerde sienings oor moeders en 

stiefinoeders het (Nielsen 1999: 119). Dogters in stiefinoedergesinne het 'n groter risiko om 

gedragsprobleme en emosionele probleme te ontwikkel, volgens Ihinger-Tallman en Pasley 

(1997:27). Hulle meen ook dat aanpassingsprobleme steeds bly namate die kind na adolessensie 

beweeg en sekere gedragsprobleme tydens adolessensie verskyn. Adolessente in hersaamgestelde 

gesinne toon meer emosionele, gedrags- en leerprobleme as kinders in kerngesinne, aldus Bray 

en Harvey (1995: 122). 

Sodanige probleme sluit die seksuele aangetrokkenheid wat kan ontstaan tussen die adolessente 
• 

stiefdogter en die stiefVader, stiefsibbes of selfs biologiese vader in. DuPlessis (1993:78) voer 
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aan dat stiefdogters soms koketterig teenoor die stiefVader optree. So word die gekompliseerde 

seksuele verhoudings en spanning in die hersaamgestelde gesin beklemtoon, asook die gebrek 

aan seksuele taboes tussen stiefkinders (DuPlessis 1993:77). Die stiefdogter kan voel dat dit die 

enigste manier is om die vader "terug te wen" en wedywer dan met die stiefinoeder op hierdie 

ongesonde wyse. Die adolessent word bewus van haar eie seksualiteit. Hierdie toedrag van sake 

is 'n risikofaktor wat die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter benadeel. 

Volgens Ochiltree (1990:55) word kiuders meer sensitief en weerloos vir enige addisionele 

spanning wanneer hulle voortdurend aan trauma van die een of ander aard in die gesin 

blootgestel word. Emosionele probleme kan as gevolg hiervan ontstaan . 

. 

Collins et al (1995:434) voer aan dat adolessente geaffekteer word deur gesinsveranderinge en 'n 

verlaagde selfbeeld openbaar, denke en gevoelens rondom ouers se egskeiding opdring aan 

andere of dit vermy, verhoudings en woonreelings verander, asook 'n verhoogde negatiewe 

emosionele inslag het tydens gesinskommunikasie. 

Die adolessente fase word gekenmerk deur verhoogde emosionaliteit en daarom is dit nie 

vreemd dat die stiefdogter negatiewe gevoelens openbaar en soms labiel is nie. Woedebuie en 

trane kom algemeen voor. Veral waar die stiefinoeder nie selfkiuders het wat in daardie fase is 

nie, sal sy dit moeilik viud om die verhoogde emosionaliteit van die stiefdogter te hanteer. 

Depressie en spanning is ook risikofaktore wat die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter belemmer. Depressiewe gevoelens maak dit moeilik vir die stiefdogter om rasioneel 

te dink en besluite te neem Sy openbaar gevolglik meestal 'n negatiewe ingesteldheid. Ochiltree 

( 1990:5 8) meen dat adolessente die hersaamgestelde gesin negatief beleef en spanning ervaar, 

veral as die nuwe stiefouer poog om die adolessente te beheer en te dissiplineer. Spanning wat 

die stiefdogter ervaar, het dieselfde negatiewe uitkoms en gevolglik word die verhouding tussen 

stiefinoeder en stiefdogter riskant. Navorsing toon dat stiefkinders effens meer interne 

gedragsprobleme onderviud soos depressie en angs, aldus (Coleman & Ganong 1991:406). 

Volgens Erera-Weatherley (1996:169) word die stiefouer-stiefkindverhouding befuvloed deur 

spesifieke gedrag en die aanvaarding van die stiefouer. Die dogter se bereidwilligheid om die 
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' 

' 

stiefinoeder te aanvaar, word gekoppel aan haar persepsie dat 'n goeie verhouding met die 

stiefinoeder beteken dat sy dislojaal teenoor die afWesige biologiese moeder is. 

Die adolessente stiefdogter vind dit moeilik om die dissipline en gesag van die stiefinoeder te 

aanvaar en word dikwels rebels en opstandig daaroor. Sy voel dat dit nie haar biologiese moeder 

is nie en wys die dissipline en gesag in die meeste gevalle a£ Prinsloo (1992a:296) voer aan dat 

die stiefinoeder 'n hoe mate van konflik met stiefdogters ondervind, veral adolessente dogters 

wat die stiefinoeder se gesag afWys. Hierdie bouding is 'n risikofaktor vir die verbouding tussen 

die stiefdogter en die stiefinoeder en belemmer die positiewe vestiging van 'n verbouding. 
' 

Adolessente stiefdogters word soms blootgestel aan wangedrag en raak betrokke by misdaad. 

Hierdie tipe gedragsprobleme plaas die verboudings onder druk en dit is 'n risikofaktor binne die 

bersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder vrees dat ander kinders in die gesin ook hierby betrokke 

kan raak. Die adolessente stiefdogter verwerp meestal die gesag van die stiefinoeder en is 
' 

dikwels moedswillig in baar optrede. Newman (1994:143) bevestig ook dat adolessente dikwels 

die dissiplinering van 'n stiefouer verwerp. Verkeerde vriende word dikwels aangehang om te 

kompenseer vir ander verliese en seergemaakte gevoelens binne die gesinsopset. 

Rebelsheid en opstandigheid word ontlok deur verskeie faktore binne die gesin. Wanneer hierdie 

tipe gedrag buite bebeer raak en die stiefdogter aggressief, gewelddadig en ekstreem optree, is 

dit 'n risikofaktor wat die verbouding onder groot druk plaas. Ouers en stiefouers voel moontlik 

dat bulle die dogter of stiefdogter nie meer kan banteer nie en slaan dan 'n traak-my-nie-agtige 

bouding in. Dit laat die stiefdogter met groter gevoelens van verwerping en eensaamheid. 

2.21.11 AANPASSING IN DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

Literatuurstudie aangaande die adolessent se aanpassing in die bersaamgestelde gesin bet getoon 

dat meer gesinskonflik en minder gesinsamewerking in die gesinne kinders beiilvloed. Verder is 

bevind dat ouer tieners (14-17 jaar) in bersaamgestelde gesinne minder gebeg is aan bul gesinne 

as tieners van nie-geskeide gesinne (Ihinger-Tallman & Pasley 1997:31). Volgens laasgenoemde 

navorsers is dit 'n verklaring waarom hierdie adolessente die buis vroeg verlaat. Die Ieser word 

terugverwys na afdeling 2.21.9 waar vroee buisverlating bespreek is, asook afdeling 2.5.8 wat 

handel oor vorige ondervindings. 
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Verhuising, 'n nuwe skool en ander vriende veroorsaak spanning by die stiefdogter en sy kan nie 

altyd daarin slaag om hierby aan te pas nie. Sy verkwalik die stiefinoeder in sommige gevalle vir 

die toedrag van sake, 'n feit wat die verhouding emstig kan knou. Navorsing bevestig dat kinders 

in stiefgesinne akademies swakker presteer (Coleman & Ganong 1991:406). Featherstone et al 

(1992:1) beweer dat studente uit kemgesinne minder afivesig is van skool en hoer gemiddelde 

punte kry as kinders uit hersaamgestelde gesinne of enkelouergesinne. Hierdie feite kan die 

gevolg wees van die problematiese aanpassing van die stiefdogter binne die hersaamgeste1de 

• gesm. 

Dogters voel gouer verwerp as seuns deur die biologiese ouer in hersaamgestelde gesinne, aldus 

Ochiltree (1990:34). Navorsing bevestig dat hersaamgestelde gesinne waarin stiefdogters is, 
• 

meer aanpassingsprobleme ondervind as die waarin stiefseuns is (Pasley & Ihinger-Tallman 

1994:6). Collins et a1 (1995:435) bevestig ook dat dogters oor die algemeen meer probleme het 

om aan te pas by ouers se hertroue as seuns. 

Die stiefdogter moet ook aanpas by twee huishoudings met verskillende reels en regulasies. Wat 

by die een huis aanvaarbaar is, is moontlik by die ander huis onaanvaarbaar. Dit is verwarrend vir 

die stiefdogter en sy sal in die meeste gevalle haar daarteen verset. Prinsloo (1992a:297) beweer 

dat kinders verskillende huishoudings teen mekaar afspeel ten einde hul sin te kry. Problematiese 

aanpassing is 'n risikofaktor in die vestiging van 'n positiewe verhouding tussen stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

Met elke verandering en ontwrigting van gesinsbestuurpraktyke, veral ouerlike betrokkenheid en 

toesig, verhoog die aanpassingsprobleme van adolessente, aldus Kurdek, Fine en Sinclair 

(1994:412). Die adolessente stiefdogter worstel dikwels met allerlei negatiewe gevoelens. 

Hierdie gevoelens is grootliks te wyte aan haar onsekerheid en vrees vir verwerping. 'n Swak 

selfbeeld lei ook tot ongelukkigheid, aldus Perry (1995:66). 

So is die aankoms van 'n nuwe baba in die hersaamgestelde gesin vir die adolessent geen 

positiewe gebeurtenis nie en hou dit 'n bedreiging in vir die adolessent se status in die gesin 

(Scheepers 1991: 102). Die stiefdogter is ook bang dat sy geetiketteer sal word deur haar vriende 

of in die samelewing (Prinsloo 1992b:58). 
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Opstandigheid kan vanwee verskeie faktore by die stiefdogter ontstaan. Dit laat haar met baie 

negatiewe gevoelens wat 'n sinvolle verhouding met die stie:finoeder bemoeilik. Die stiefdogter 

voel dat sy in die steek gelaat is deurdat die vader 'n ander vrou in sy lewe as belangrik ag. 

Negatiewe gevoelens van verwerping kelder die totstandkoming van 'n positiewe verhouding 

tussen die stiefinoeder en stiefdogter. 

Die kwaliteit van die gesinsverhoudings voor en na die egskeiding, beiilvloed die kind se 

aanpassing in die hersaamgestelde gesin (Perry 1995:60). Verder voer Kurdek en Fine 
. 

(1993:281) aan dat kinders wat nie blootgestel is aan veranderings wat ouers betref nie, die 

gesinsklimaat en ouerstyle meer positief sal aanvaar as kinders wat al aan veranderings 

blootgestel is. Uit hierdie stelling kan afgelei word dat adolessente kinders uit byvoorbeeld 'n 

kemgesin, die gesinsklimaat en ouerstyle makliker sal aanvaar en daarby sal aanpas. Kinders in 

stie:finoedergesinne en/of komplekse hersaamgestelde gesinne, sal hoe vlakke van spanning 

ervaar en daarom groter aanpassingsprobleme ondervind as kinders in stief\radergesinne, aldus 

Fine et al (1994: 167). 

2.21.12 ALGEMENE PROBLEME 

Kurdek et al (1994:428) voer aan dat dogters meer as seuns geaffekteer word deur spanning wat 

te make het met die gesinslewe, veral wat akademiese prestasies en gesondheid betref Upchurch 

soos aangehaal deur Ihinger-Tallman en Pasley (1997:31) voer aan dat die lewe in 'n 

hersaamgestelde gesin geassosieer word met 'n groter moontlikheid dat die kind agter raak in die 

skool, buite-egtelik swanger word en geboorte skenk tydens die tienerfase en 'n kleiner kans het 

om sekondere opleiding te voltooi. Dit blyk dat adolessente stiefdogters uit ontwrigte gesinne en 

hersaamgestelde gesinne 'n aansienlike groter risiko vir buite-egtelike swangerskappe het as 

kinders uit kemgesinne. Ganong en Coleman soos aangehaal deur Martinet al (1999:287) voer 

aan dat mense wat stiefouers gehad het, minder waarskynlik tersiere opleiding sal ondergaan as 

diegene uit kemgesinne. 

Volgens Ochiltree (1990:34) word adolessente in hersaamgestelde gesinne makliker as afwykend 

beskou as die kinders wat voor die ouderdom van sewe jaar tot elf jaar in die hersaamgestelde 

gesin kom woon het. Die moontlikheid bestaan dat die gedrag van die adolessent te make het 
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met haar aanpassing in die hersaamgestelde gesin. Jonger kinders is dalk meer aanpasbaar en 

befuvloedbaar en ondetWerp hulle makliker aan die gesag van die ouers as adolessente. 

In die skool word dogters in hersaamgestelde gesinne as meer afwykend beskou deur 

onderwysers as dogters in kemgesinne en selfs nog meer wanneer die hertroue plaasgevind het 

na egskeiding eerder as die dood van een van die ouers (Ochiltree 1990:34). Dit blyk dat die 

stigmatisering vanuit die gemeenskap van gesinne, ook bier duidelik na vore 

kom Dit wi1 voorkom asof die onderwysers die dogters wat 'n ouer aan die dood moes afstaan, 

bevoordeel en meer simpatiek teenoor hulle is. Verskeie navorsers verskil van die siening van 

onderwysers (soos verderaan sal blyk) en is van mening dat dogters in hersaamgeste1de gesinne 

nie noodwendig meer afwykende gedrag openbaar as dogters in ander gesinstipes nie. 

Afwesighede kom meer voor by kinders uit hersaamgestelde gesinne as by kemgesinne, volgens 

Featherstone et al (1992:1). Stiefdogters wat dikwels atwesig is van die skool, raak skolasties 

agter en die gaping vergroot algaande. Dit lei tot swakker skoolprestasies en kan konflik in die 

hersaamgestelde gesin veroorsaak. Die verhoudings word nadelig befuvloed en vererger wanneer 

die stiefinoeder die stiefdogter daaroor aanspreek. Die stiefdogter kan opstandig raak en as 

teemeaksie nog minder skool bywoon en gevolglik al hoe swakker presteer. Navorsing toon dat 

twee derdes van kinders wat swakker presteer in die skool, die gevolg is van egskeiding (Perry 

1995:66). Du:fl:Y en Wong (1996: 185) bevestig ook dat egskeiding 'n negatiewe invloed op 

kinders se skoolwerk uitoefen. 

Navorsing bevestig dat dogters nadelig befuvloed word deur spanning in die hersaamgestelde 
• 

gesin, veral ten opsigte van hul gesondheid en skoolprestasies. Veranderings veroorsaak dikwels 

spanning wat dit vir die stiefdogter moeiliker maak om te leer as voorheen. Sy ondervind 

probleme met dagdrome, konsentrasie en rusteloosheid, aldus Perry (1995:66). Indien die 

aanpassing vir die stiefdogter in die hersaamgestelde gesin nie na wense verloop nie, kan sy 

verskeie pogings aanwend om daarvoor te kompenseer, byvoorbeeld betrokkenheid by 

antisosiale gedrag (Kurdek et al 1994:429). Nie net buite skoolverband kan dit probleme 

veroorsaak nie, maar binne die skool ondervind sy dan gevolglik al hoe meer probleme soos 

druiping, die vetWerping deur die portuurgroep of minder empatie van die onderwysers. 
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Jeugmisdaad word deur Le Roux et al (1992:8) gedefinieer as gedrag of optrede deur 'n 

jeugdige, binne 'n bepaalde samelewing en tydvak, wat strydig en strafbaar is deur toepaslike 

statutere wetgewing. Dieselfde literatuurbron stel dit dat gebroke huisgesinne en 'n onstabiele 

gesinslewe bydraende faktore by jeugmisdaad is (Le Roux et al 1992:92-93). Problematiese 

gesinsverhoudings wat ernstige gesinskonflik, kindermishandeling, werkloosheid en egskeiding 

insluit, word deur Lauer (1998:156) uitgesonder as oorsake van jeugmisdaad. Prinsloo 

(1992a:63) bevestig die neiging tot jeugmisdaad veral by die stiefdogter en se dat navorsers 'n 

hoer persentasie krimine1e aanklagte onder dogters met stiefinoeders gevind het as onder dogters 

met stie:fVaders. 

Daar bestaan 'n verband tussen stres en kindermishandeling, asook tussen stres in 

stiefinoedergesinne en die neiging tot jeugmisdaad vera! by die stiefdogter (Prinsloo 1992b:70). 

Navorsing toon dat eersgebore adolessente 'n groter risiko het om seksueel mishandel te word as 

jonger kinders of kinders in ander gesinstipes, aldus Pasley en Ihinger-Tallman (1994:5). 

Stiefkinders verlaat nie net die huis vroeer as ander nie, maar raak ook op jonger ouderdomme 

seksueel aktief(Pasley & lbinger-Tallman 1994:89). 

Die Ieser word temgverwys na afdeling 2.19.3 wat handel oor die stiefdogter se behoefte tot 

portuurgroepverhoudinge. Vir die adolessent is dit belangrik om in te skakel by haar 

portuurgroep en die norms van die groep te aanvaar en te volg., aldus Lauer (1998:151). Die 
0 

kwessie van groepsdruk kan dus nie geignoreer word nie. Baie adolessente dogters in 

hersaamgestelde gesinne vind sekuriteit binne hulle portuurgroep. Die portuurgroep kan soms 'n 

negatiewe invloed uitoefen op 'n reeds verwarde adolessent en sy kan betrokke raak by 

afwykende of probleemgedrag. Die gesinstmktuur hou verband met die moontlikheid dat die 

jeugdige betrokke kan raak by antisosiale portuurgroepsgedrag. Jeugdiges uit kerngesinne is 

minder vatbaar vir portuurgroepsdruk as jeugdiges uit enkelouergesinne of hersaamgestelde 

gesinne. Die rede kan waarskynlik gevind word in ouerlike monitering en adolessente se 

emosionele gevoel van outonomie. Lauer (1998:151) beweer dat jeugdiges wat suksesvolle 

verhoudings met mense het wat die norms van die samelewing navolg, minder geneig sal wees 

tot jeugrnisdaad: 

In hersaamgestelde gesinne het die kinders 'n intense bewustheid van die afwesige biologiese 

ouer, selfs waar die kontak min is. Hulle poog om 'n beeld te konstmeer van die ouer wat inpas 
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• 

by hulle behoeftes en gevoelens, selfs al weet hulle min van die ouer af (Ocbiltree 1990:136). 

Hierdie negatiewe gevoel by die stiefdogter kan tot verskeie ander kompliserende faktore in die 
' 

verhouding tussen die stiefdogter en stiefinoeder aanleiding gee. 

2.21.13 OUDERDOMVANDIE STIEFDOGTER 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.10.1.4 waar die ouderdom van die stiefdogter ook 

bespreek is. Hoe ouer die kind is wanneer die stiefouer-stiefkindverhouding 'n aanvang neem, 

hoe meer onwaarskynlik is dit dat die stiefouerverhouding volle ouerstatus sal verkry, aldus 

Gamache (1997:56). Uit die literatuurstudie is dit duidelik dat swakker verhoudings tussen 

stiefouers en stie:tkinders gerapporteer word waar die stietkinders ouer is (Ochiltree 1990:33). 

Hoe jonger die stiefkind is ten tyde van die ontstaan van die hersaamgestelde gesin, hoe hegter 

sal die stiefouer-stietkindverhouding wees, volgens Erera-W eatherley ( 1996: 169 ) . 
• 

Die feit dat adolessente outonoom wil wees en meer tyd aan hu1 portuurgroep wil spandeer 

volgens kan probleme veroorsaak, aangesien stiefouers dikwels die hersaamgestelde gesin as 

eenheid wil saambind (Webber 1994:96). Literatuurstudie het reeds bewys dat die adolessente 

fase problematies is en die adolessent moet aanpas by verskeie veranderings, soos haar 

liggaamlike ontwikkeling. Die adolessente fase word gekenmerk deur emosionaliteit en 

bestaande waardes en nonne word bevraagteken. Met die adolessent se toetrede tot die 

hersaamgestelde gesin, ondervind sy probleme ten opsigte van volwassenes se opregtheid wat 

sedelike en morele waardes en beginsels betref Jaloesie en kompetisie kan ontstaan deur die 

verwarring wat die adolessente stiefdogter beleef omdat die ouer seksueel saam met 'n ander 

rna at leef(Ochiltree 1990: 149). Die een ouer is nou volgens die stiefdogter as 't ware ontrou aan 

die vorige egmaat en lewe intiem saam met 'n ander. Veral dogters ondervind probleme met 

hierdie aangeleentheid (Perry 1995:65). 

W aar die stiefdogter moontlik verantwoordelikhede en verpligtinge gehad het in die 

enkelouergesin, word sy nou daarvan onthef (Coleman & Ganong 1991:410 ). Dit kan gevoelens 

van verwerping laat ontstaan en sy moet nou plek maak vir die "onwelkome" stiefinoeder. 

Die ouderdom van die adolessente stiefdogter kan dus ook 'n risikofaktor wees in die verhouding 

tussen haar en die stiefinoeder. Hoe ouer die adolessent, hoe moeiliker vind sy dit om 
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aanpassings te maak, veranderinge te aanvaar en toegewings te maak. Hughes (1991:8) bevestig 

dat ouer dogters die stiefinoeder makliker sal verwerp as jonger dogters. 

0 

2.21.14 SP 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.21.12 van hierdie hoofstuk waar algemene probleme 

rakende die stiefdogter bespreek is. Daar is nie twyfel dat gesinsveranderinge soos 

huwelikskeiding, egskeiding en hertroue vir die adolessent spanningsvol is nie. Veral vir ouer 

kinders is die veranderinge in gesinstrukture en die spanning rondom herde:finiering van rolle, 

asook verhoudingspatrone 'n ingewikkelde proses (Collins et al 1995:433). Tydens ontwrigting 

wat met sulke veranderinge gepaardgaan, kan adolessente 'n verlaagde selfbeeld he. 

Vervolgens sal die rol van die biologiese vader in die hersaamgestelde gesin onder die loep 

geneem word. 

DIE ROL VAN DIE VADER 

Jones soos aangehaal deur Ochiltree (1990:149) beklemtoon die kompleksiteit van 

hersaamgestelde gesinne en die verhoudings binne die gesin deur die volgende aanhaling: 

"It is always troublesome to integrate the needs of a child with those of a new mate, and 

the process becomes treacherous if the child is a libidinous angst-ridden adolescent, 

and the opposite sex from the natural parent. The oedipal triangle is revisited, and with 

razor sharp angles; the adolescent who craves the over-riding attention of the natural 

parent, sees the step-parent as a fearsome rival and goes, almost literally to war with 

the challenges. The conflict is grand, operatic, inescapable, and as dangerous as an 
' 

emotional cyclone". 

In die navorsing van Ihinger-Tallman en Pasley (1997:23) het vaders beweer dat dit bykomende 

spanning op hulle huwelik plaas om nog met die vorige egmaat kontak te he en dat dit met die 

stiefinoeder se verhouding met die kind/ers inmeng. Die rol van die eie ouer in die 

hersaamgestelde gesin is belangrik, want die sukses van die en die gesin, word in groot 

mate deur hom bepaa~ volgens Prinsloo (1992a:308). Die vader moet die verhouding met sy 
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vorige egmaat met omsigtigheid hanteer, sodat die nuwe egmaat nie jaloers, bedreig ofverwerp 

voel nie. Voorts toon navorsing deur Nielsen (1999:137) dat die tipe verhouding wat die man 

met sy vorige vrou het, die stiefinoeder se ingesteldheid in hersaamgestelde gesinne wat 

voorafgegaan is deur egskeiding, befuvloed. Sy kinders moet egter nie blootgestel word aan 

msies of onenigheid deur die biologiese ouers nie. Indien hierdie verhouding nie versigtig 

benader word nie, kan dit 'n risikofaktor wees in die vestiging van 'n positiewe verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. 

Die vader moenie van die stiefinoeder verwag om onmiddellik sy kinders soos haar eie lief te he 

nie. Dit plaas baie groot spanning op die stiefinoeder. Die biologiese vader moet net so hard 

werk om die verhouding tussen stietkinders te laat slaag soos die stiefinoeder (Prinsloo 

1992a:309). Die vader moet sy nuwe maat geleidelik aan die kinders voorstel, aldus Van der 

Merwe (1997:22). 

Verder moet die vader toesien dat hy genoeg aandag aan sy eggenote en aan die kinders gee, 

sodat niemand voel hulle word afgeskeep nie. Die stiefinoeder kan dalk jaloers wees op die tyd 

en aandag wat die vader aan sy kind/ers gee of op sy betrokkenheid by die kinders, aldus Du 

Plessis ( 1993:7 4 ). 

In 'n studie het 22 Kanadese stiefinoeders berig dat hulle ontevrede voel met hul mans, omdat 

hulle nie grense vir die kinders stel nie, die mans nie die stiefinoeders ondersteun in hul ouerrolle 

nie en stiefinoeders dikwels uitsluit uit die vader-kindverhouding (Coleman & Ganong 

1997:112). Vaders moet meer buigsaam wees in die uitvoering van dissipline en finansieel 

regverdig wees teenoor eie kinders en stiefldnders. 

Coleman en Ganong (1997: 113) voer aan dat vaders soms 'n passiewe rol inneem en nie sy vrou 

ondersteun nie, en ook nie die kinders aktief ondersteun in die teenwoordigheid van die vrou nie. 

Baie mans vind dit moeilik om 'n primere ouerrol te vervul, veral vaders waar die kinders slegs 

periodiek besoek afle. Hulle voel moontlik skuldig en wil graag 'n goeie verhouding met die 

kinders opbou en wil daarom nie 'n sterk dissiplinere rol vervul in die beperkte tyd wat hy met sy 

kinders spandeer nie, aldus Coleman en Ganong (1997: 114). 
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Dit is moontlik dat die vader steeds worstel met gevoelens van angs, skuld en teleurstelling. 

Volgens Du Plessis (1993:77) kan hierdie onverwerkte gevoelens lei tot verwenning, 

inkonsekwente optrede en verdagmakery. Die stiefinoeder verstaan dalk nie altyd hierdie 

onverwerkte gevoelens nie en dit kan 'n demper plaas op die verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. Wanneer die egskeiding of dood nog nie 

verwerk is nie, kan gevoelens van spanning en depressie inmeng met die nuwe egpaar se 

verhouding. Die vader se optrede wat hieruit voortspruit kan 'n verdere risikofaktor wees. 

Die inwonende biologiese ouer doen soms nie genoeg om 'n hegte verhouding tussen stiefouer 

en stiefkind te bewerkstellig nie, aldus Ganong et al ( 1999:310 ). Dit is daarom belangrik vir die 

biologiese vader om aktiefte poog om die verskillende verhoudings in die hersaamgestelde gesin 

te laat slaag. Wanneer die vader kant kies teen die stiefinoeder sal haar selfbeeld aangetas word 

en syhet geen ondersteuning om op terug te val nie, aldus Prinsloo (1992a:l20). 

In die periode wat die hertroue voorafgegaan het, het die dogter/s van die biologiese vader wat 

toesig oor die kiDders het, waarskynlik 'n belangrike rol vervul om die vader emosioneel te 

ondersteun en hy het moontlik daarop In so 'n geval sal die stiefinoeder vir die 

stiefdogter kompetisie wees vir die vader se aandag en tyd. Die stiefinoeder sal ook 'n indringer 
• 

wees vir die dogter se vrouerol wat sy vervul het. Vaders moet veral daarop let om die dogter/s 

te laat verstaan dat hy haar/hulle nie nou minder liefhet nie. 

Die feit dat die biologiese vader toesig oor sy kiDders verkry het, verhoog die moontlikheid dat 
• 

daar probleme was met die kiDders se verhouding met hul moeder, of dat die moeder dalk 

ongeskik is om na die kiDders om te sien. Die kiDders is dikwels verward en onversorgd en die 

produk van langdurige probleme in die gesin. Die stiefinoeder word onder druk geplaas om die 

kiDders te versorg en sy is dan dikwels oorgretig om bulle reg te ruk. Die uiteinde is dat die 

kiDders haar pogings verwerp en die biologiese vader onder groot druk p1aas.. 

Waar die vader se biologiese kiDders hom slegs periodiek besoek, ontstaan ook eiesoortige 

probleme soos kamers wat ingeruim moet word, stiefsibbes wat saam onder een dak is, die 

verhouding tussen stiefinoeder en stiefdogter en vele ander. Die vader is nie altyd in staat om 

hierdie situasie te hanteer nie. Literatuurstudie toon dat permanente inwonende stiefkinders beter 

in staat is om 'n verhouding met die stiefinoeder te ontwikkel. Die risikofaktor wat dus groter 
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druk op die verhouding plaas tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter is die besoekende 

stiefdogter. 

Die rol van die biologiese vader word verder in groot mate bepaal deur die vader se 

persoonlikheid. Dit kan ook 'n risikofaktor wees in die verhouding tussen die stie:finoeder en 

adolessente stiefdogter. Die vader moet bereid wees om as tussenganger op te tree tussen die 

stie:finoeder en stiefdogter. Indien die vader nie stabiel en standvastig is nie, kan probleme 

ontstaan. Die vader wat ongeduldig en temperamenteel of selfs gewelddadig is, sal die 

verhoudings verder benadeel. 

Navorsing het getoon dat stiefouers wat oor die algemeen liefis vir kinders makliker daarin slaag 

om die verhoudings positief in die hersaamgestelde gesin te vestig en beter affiniteit met die 

stietkinders sal he (Ganong et all999:309). 

Net soos die stie:finoeder en stiefdogter moet ook die vader aanpasbaar en buigsaam wees. Hy 

word ook blootgestel aan veranderings en unieke omstandighede wat hy moet hanteer. Verder 

rus groter verantwoordelikhede op sy skouers waar hy vir 'n nuwe gesin met meer lede moet 

sorg en moontlik ook onderhoud moet betaal aan sy vorige egroaat. Die vader moet hierdie 

aangeleenthede kan hanteer. 

2.22 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk het die fokus geval op hersaamgestelde gesinne, die kompleksiteit en 

uniekheid rondom verhoudings binne die hersaamgestelde gesin, die stie:finoeder, haar 

persoonseienskappe, eiesoortige behoeftes en probleme, die adolessente stiefdogter met haar 

bepaalde behoeftes, persoonseienskappe en probleme. Dit het geblyk dat sekere 

verswarende omstandighede en faktore die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin 

bemoeilik. Laastens is aandag gegee aan die rol van die biologiese vader binne die 

hersaamgestelde gesin. 

Stie:finoedergesinne figureer in hierdie studie en daarom is hoofsaaklik aandag gegee aan die 

spesifieke aspekte rakende die stie:finoeder-stiefdogterverhouding en die rol van die biologiese 

vader. 
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Hoofstuk 3 sal gewy word aan risikofaktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter bemoeilik in die hersaamgestelde gesin. Daar sal eerstens aandag gegee 

word aan risikofaktore wat gevind is in die literatuurstudie van hoofstuk 2. Daarna sal die 

risikofaktore uitgelig word wat geidentifiseer is deur professionele persone tydens die empiriese 

ondersoek, soos wat hulle daarmee te doen kry in die praktyk. Laastens sal hoofstuk 3 

risikofaktore bevat wat in ander bronne gevind is as wat vir hoofstuk 2 gebruik is. 
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HOOFSTUK3 

RISIKOFAKTORE WAT DIE VERHOUDING TUSSEN DIE S'I'II(FMOEDER EN 

ADOLESSENTE STIEFDOGTER IN DIE HERSAAMGESTELDE GESIN BEMOEILIK 

3.1 INLEIDING 

Risikofaktore is daardie faktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin bemoeilik. Dit is faktore wat 'n risiko is vir die 

suksesvolle totstandkoming van 'n positiewe verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter en is verswarende omstandighede in so 'n verhouding. Die risikofaktore wat 

gei:dentifiseer word, kan te doen he met die verhouding as sodanig tussen die stiefinoeder, die 

stiefdogter of die biologiese vader as persone. Verder kan risikofaktore ook eksterne faktore, 

soos sosio-ekonomiese omstandighede insluit. 

In die vorige hoofstuk is risikofaktore bespreek soos wat die navorser dit in die literatuur 

aangetref het. Ter wille van volledigheid het die navorser besluit om die risikofaktore ook 

empiries te ondersoek. Tydens die empiriese ondersoek is verdere risikofaktore gei:dentifiseer op 

'n vraelys deur professionele persone soos hulle daarmee te doen kry in die praktyk. Daar is dus 

'n ex post facto-navorsing geloods. Die response van die professionele persone sal in hierdie 

hoofstuk genoem word. Dit het 'n verdere literatuurstudie genoodsaak en daarom sal laastens 

gekyk word na risikofaktore soos gevind in addisionele bronne wat nie in hoofstuk 2 bespreek is 

nie. Weens die beperkte omvang van hierdie studie sal die ondersoek na die risikofaktore nie 

aanspraak maak op volledigheid nie, maar slegs die risikofaktore wat die meeste voorkom sal 

bespreek word. 

Die leser word daarop gewys dat hierdie studie fokus op die problematiese verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter binne die hersaamgestelde gesin. Daarom sal die 

onderstaande risikofaktore grootliks fokus op hierdie verhouding. Die navorser is daarvan bewus 

dat sommige van die risikofaktore ook van toepassing is op ander gesinstipes en ander 

verhoudings binne hersaamgestelde gesinne. 
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3.2 RISIKOFAKTORE SOOS GEVIND IN DIE LITERATUURSTUDIE VAN 

HOOFSTUK2 

Die risikofaktore soos gei:dentifiseer in boofstuk 2 sal slegs genoem word. Daar sal eerstens 

gefokus word op risikofaktore wat figureer in die bersaamgestelde gesin oor die algemeen. Die 

risikofaktore wat te doen het met die verboudings, sal hierby ingesluit word. Voorts sal 

risikofaktore uitgelig word wat te doen bet met die stiefinoeder en stiefdogter afsonderlik. Die 

Ieser word daarop gewys dat sekere risikofaktore wat verbind kan word met die stiefinoeder, 

ook geld vir die stiefdogter. Laastens sal aandag gegee word aan die risikofaktore wat die 

biologiese vader raak. 

3.2.1 RISIKOFAKTORE BINNE DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

In boofstuk 2 bet die literatuurstudie sekere risikofaktore binne die bersaamgestelde gesin 

uitgelig. Hierdie risikofaktore bemoeilik die totstandkoming van 'n suksesvolle verbouding 

tussen die stiefi:noeder en adolessente stiefdogter in die bersaamgestelde gesin. Risikofaktore vir 

die bersaamgestelde gesin word aangetref: 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

wanneer 'n komplekse bersaamgestelde gesin bestaan, waar albei ouers kinders van bu1 

eie in die bersaamgestelde gesin inbring 

in die tipe bersaamgestelde gesin, byvoorbeeld na egskeiding of die dood van 'n vorige 

egmaat 

in die tydperk wat die 

tweejaar 

gesin reeds bestaan, veral vir tydperke korter as 

in die sosio-ekonomiese gesteldheid, byvoorbeeld armoede, werkloosheid of swak 

woongebied 

in swak kommunikasie tussen die onderskeie partye binne die bersaamgestelde gesin 

in verskillende waardes, norme en beginsels van twee gesinne wat nou verenig in 'n 
• gesm 

in verskille ten opsigte van elke party se gesinsagtergrond, gewoontes en tradisies 

wanneer opvoedingstyle verskil, met ander woorde wanneer ouers verskil wat betref die 

wyse waarop kinders opgevoed moet word en opvoedingsfoute wat gemaak word 
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* in onverwerkte gevoelens van verlies, met ander woorde vorige ondeJVindings van die 

verskillende partye wat verwerk moet word, byvoorbeeld in die geval van egskeiding of 

die dood van 'n geliefde 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

in verwagtings wat verskil en onrealisties is 

in psigiese en fisiese ruimte wat ontbreek en die verskillende partye binne die 

hersaamgestelde gesin byvoorbeeld min of selde privaatheid beleef 

waar rolverwarring bestaan, byvoorbeeld verskillende komplekse rolle soos die van 

biologiese moeder, stiefinoeder en egmaat by die vrou in die hersaamgestelde gesin 

wanneer besoekende (stiet)kinders die hersaamgestelde gesin slegs periodiek besoek 

in die egpaar se verhouding, byvoorbeeld waar die ouers nie ooreenstem oor die 

opvoeding van die kinders nie, ofnie konsensus bereik ten opsigte van finansiele 

beplanning nie 

in sibbeverhoudings, byvoorbeeld waar wedywering, jaloesie of afknouery tussen sibbes 

bestaan 

in spanning as gevolg van verskeie faktore, byvoorbeeld rolkonflik, verdeelde lojaliteit 

of dissipline 

wat dissipline betref, byvoorbeeld die onsekerheid rondom die toepassing van dissipline, 

wie die dissipline moet uitvoer en in gevalle waar ouers nie konsensus bereik ten opsigte 

van aspekte wat dissipline betrefnie 

waar stigmatisering van die gesinslede binne die hersaamgestelde gesin deur die 

samelewing, vriende of familie plaasvind 

In die volgende afdeling word die risikofaktore rakende die stiefinoeder in die hersaamgestelde 

• gesmgenoem 

• 

3.2.2 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE STIEFMOEDER 

Die Ieser word daarop gewys dat sommige van hierdie risikofaktore ook op die stiefdogter van 

toepassing sal wees. Die volgende risikofaktore is geidentifiseer: 

* 

* 

persoonlikheid, byvoorbeeld die geaardheid, gesindheid, aanpasbaarheid, tipe 

persoonlikheid en swak selfbeeld 

onverwerkte gevoelens oor die dood van die vorige egmaat of egskeiding 
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• 

* depressie en spanning, wat byvoorbeeld verband hou met verwagtings, rolverwarring 

en kinders 

* rolverwarring, wanneer die stiefinoeder nie weet watter rol om te vervul soos wat die 

samelewing van haar verwag nie en waar sy soms 'n afstand moet handhaafwat 

teenstrydig is met die vrourol 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

die ouderdom van die stiefinoeder, byvoorbeeld ouer as veertig jaar 

die biologiese en/of stietkinders wat dieselfde hanteer moet word 

woonplek en fmansies, byvoorbeeld in die geval van 'n gebrek aan fondse, ofverskille 

by die egpaar ten opsigte van die besteding daarvan, asook waar die stiefinoeder met die 

totstandkoming van die hersaamgestelde gesin van woonplek moes verander 

gewoontes en tradisies wat verskil van die egmaat s'n 

jaloesie, byvoorbeeld teenoor stiefkinders 

die biologiese moeder van die stiefdogter wat die stiefinoeder bedreig kan laat voel, of 

wanneer die biologiese moeder inmeng in die hersaamgestelde gesin 

vrees vir verwerping, byvoorbeeld deur die stietkinders, egmaat, familie of die 

samelewing 

dissipline deur die stiefinoeder wat dikwels deur adolessente afgewys word, onsekerheid 

oor die dissiplineringswyse (indien wel) van die stiefkinders 

die bykomende werkslas binne die huishouding of die verandering van 'n werk 

die beperkte tyd wat die stiefinoeder het om aan die en kinders en/of stiefkinders 

te spandeer 

Vervolgens sal die risikofaktore belig word wat die adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin raak. 

3.2.3 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE ADOLESSENTE STIEFDOGTER 

Net soos die stiefinoeder binne die hersaamgestelde gesin, word die adolessente stiefdogter ook 

blootgestel aan eiesoortige probleme. Daar is verskeie risikofaktore wat 'n positiewe verhouding 

met die stiefinoeder verhoed en benadeel. Die literatuurstudie in hoofstuk 2 het die onderstaande 

risikofaktore aan die lig gebring: 

• 
* persoonlikheid, byvoorbeeld die tipe persoonlikheid en geaardheid 
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* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

swak selfbeeld 

adolessente fase, veral met betrekking tot die ouderdom, emosionaliteit en fisiese 

veranderings 

portuurgroepverhouding, veral waar die portuurgroep nie die ouers se goedkeuring 

wegdra nie, ofwaar die stiefdogter problematiese portuurgroepverhoudings beleef 

verhoudings - enige ander verhoudings met byvoorbeeld ouers of sibbes 

gedragsprobleme 

jaloesie teenoor die stiefinoeder en/of sibbes 

verdeelde lojaliteit wat skuldgevoelens, angs en interne konflik ontlok 

gesindheid en ingesteldheid 

negatiewe gevoelens wat dikwels ontstaan as gevolg van dissiplinering deur die 

stiefinoeder, verwarring deur twee huishoudings en 'n verlies van status 

emosionaliteit 

problematiese aanpassing vanwee gesinsverandering en negatiewe gevoelens 

kontak met biologiese moeder 

onafgehandelde verwerking van verlies van die afwesige ouer, woonplek, vriende, of 

vroeere lewenstyl 

verdedigingsmeganismes soos aggressie, depressie, angsaanvalle, projeksie en andere 

swak skoolprestasies en afwesighede 

Daar sal in die volgende afdeling gefokus word op risikofaktore wat verband hou met die 

biologiese vader in die hersaamgestelde gesin en wat die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter kan benadeel. 

3.2.4 RISIKOFAKTORE WAT VERBAND HOU MET DIE BIOLOGIES£ VADER 

Verskeie navorsing toon dat die vader se rol in die hersaamgestelde gesin van groot belang is om 

die verhoudings te laat slaag (Prinsloo 1992a:309). Die wyse waarop die vader situasies hanteer 

kan gevoelens kalmeer oflaat ontvlam Die volgende is die mees uitstaande risikofaktore: 

* dissipline 

* 
* persoonlikheid 
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* verhouding met die vorige egmaat 

* verhoudings - enige ander verhoudings, byvoorbeeld met kinders, stiefkinders, egmaat, 

vriende of familie 

* onverwerkte gevoelens van verlies 

Vervolgens sal bykomende risikofaktore wat deur professionele persone in die vraelys 

ge1dentifiseer is wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan 

benadeel slegs genoem word. 

•• 
3.3 RISIKOFAKTORE SOOS GEIDENTIF'ISEER DEUR PROFESSIONELE 

PERSONE 

3.3.1 INLEIDING 

Die empiriese ondersoek het behels dat 'n tweedoelige vraelys (vide Addendum B), wat in die 

loodsondersoek gebruik is en ook 'n empiriese funksie het, voltooi moes word waarin 

professionele persone uit verskillende studiedissiplines, vyf risikofaktore moes noem waarmee 

bulle te doen kry in die praktyk wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan benadeel. Die professionele persone wat die vraelys 

voltooi bet, is sielkundiges, maatskaplike werkers, teoloe, onderwysers en advokate. 

Risikofaktore, soos deur bogenoemde persone uitgewys, word genoem soos dit figureer in die 

hersaarngestelde gesin oor die algemeen en soos dit die stiefinoeder, stiefdogter en biologiese 

vader in die besonder raak. 

3.3.2 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

* 
* 

* 
* 
* 

molestering (vide afdeling 3.4.2.4) 

kindermishandeling (vide afdeling 3.4.2.4) 

drankmisbruik (vide afdeling 3.4.2.1) 

dwelmmisbruik (vide afdeling 3.4.2.2) 

skoolvakansies waar hersaamgestelde gesinne dikwels ontwrig word wanneer die 

biologiese vader se kind/ers kom besoek aile 
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* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

wedersydse begrip en vertroue ontbreek (vide afdeling 3.4.2.7) 

wedersydse respek ontbreek (vide afdeling 3.4.2.7) 

tydsverloop vanaf egpaar se eerste ontmoeting tot die huwelik voltrek word 

opvoedingstyle van stiefinoeder en vader verskil 

wrywing as gevolg van kultuurverskille 

verskillende kerke (vide afdeling 3.4.2.6) 

gebrek aan godsdienstige meelewing 

inwoning van oupas of oumas in die gesin 

inmenging deur die vorige egmaat van die vader (biologiese moeder) 

die bestaande huishoudingsopset word versteur deur besoekende kinders, of die 

groter gesin het beperkte ruimte 

3.3.3 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE STIEFMOEDER 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

Stiefinoeder is hiperkrities. 

Stiefinoeder toon 'n gebrek aan waardes. 

Stiefinoeder kritiseer die biologiese moeder. 

Stiefinoeder hanteer die biologiese moeder se besittings offoto's argeloos of 

destruktief. 

Stiefdogter word as 'n las beskou. 

Stiefdogter word nie aanvaar nie. 

Stiefinoeder se opvoedingstyl verskil van die biologiese moeder s'n. 

Stiefinoeder bevoordeel haar eie kiDders bo die stiefkinders. 

Stiefinoeder speel haar biologiese dogter teen die stiefdogter af. 
• 

Stiefdogter word op onbillike wyse met stiefsusters vergelyk. 

Stiefinoeder se opvoedingsvlak het 'n invloed. 

Stiefinoeder manipuleer haar man ofvertelleuens oor die stiefdogter. 

Stiefinoeder vertoon gebrekkige toewyding. 

Daar is 'n klein ouderdomsverskil tussen die stiefinoeder en stiefdogter. 

Egpaar se verhouding is nie goed nie. 
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3.3.4 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE STIEFDOGTER 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Groot afstande veroorsaak dat die stiefdogter die hersaamgestelde gesin te min besoek 

om 'n positiewe verhouding met die stiefinoeder te stig. 

Die stiefdogter openbaar probleme soos afsydigheid, rebelsheid, uitdagende houding en 

aandagsoekery. 

Stiefdogter het 'n verhouding met 'n spesiale vriend. 

Daar is ontkenning van die biologiese ma-dogter-verhouding. 

Daar is 'n hunkering na die biologiese moeder. 

Die stiefdogter speel die stiefmoeder en biologiese moeder teen mekaar af. 
• 

Dogter is besitlik teenoor die biologiese vader. 

Stiefdogter voel die stiefmoeder neem die biologiese moeder se plek in. 

Stiefdogter is ouer as die stiefsibbes of halfsibbes. 

Stiefdogter voel sy word as goedkoop arbeid vir huistake gebmik. 

Daar is by die stiefdogter 'n behoefte aan 'n intieme gespreksgenoot in die stiefinoeder 

en laasgenoemde wys dit af 

3.3.5 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE BIOLOGIES£ VADER 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Vader oorbeskerm die dogter. 

Vader moet sy aandag en liefde verdeel. 

Vader het minder tyd om aan elkeen te spandeer. 

Vader is krities teenoor die stiefmoeder se bantering van sy kinders. 

Vader vergelyk die stiefmoeder met sy vorige egmaat. 

Vader is onbetrokke. 

Daar is gebrekkige konflikhantering van die vader. 

Die Ieser sal sommige van die faktore herken uit die literatuurbespreking van hoofstuk 2. Ander 

faktore het die navorser die literatuur nog 'n keer laat raadpleeg. Faktore soos onder andere 

molestering, kindermishandeling en dwelmmisbmik is uiteraard nie net risikofaktore in die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin nie, 

maar in enige ouer-kindverhouding. 

105 



Ander risikofaktore wat in die literatuur aangetref is wat die verhouding tussen stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan benadee~ word vervolgens bespreek. 

3.4 ANDER RISIKOFAKTORE IN DIE LITERATUUR 

3.4.1 INLEIDING 

In hierdie afdeling word risikofaktore wat die verhoudings in die hersaamgestelde gesin kan 

benadeel, maar nie in hoofstuk 2 bespreek is nie, uitgelig. 

Die leser word daarop gewys dat die risikofaktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan benadee~ ook van toepassing is op 

enige ander verhouding binne verskillende gesinstrukture. 

Vervolgens sal aandag gegee word aan die risikofaktore binne die hersaamgestelde gesin in die 

bree, wat tot risikoverhoudings aanleiding kan gee. 

3.4.2 RISIKOFAKTORE BINNE DIE HERSAAMGESTELDE GESIN 

3.4.2.1 

Die misbruik van drank deur enige van die lede in die hersaamgestelde gesin, sal die verhoudings 

tussen aldie partye belemmer. Lauer (1998:102) voer aan dat persone wat drank misbruik oor 

die algemeen swakker interpersoonlike verhoudings het en die gesin onder groter spanning plaas. 

Wanneer die broodwinner in die gesin drank misbruik, kan dit lei tot werkloosheid met 

verreikende gevolge. Finansiele probleme kan ontstaan en om in hierdie behoefte te voorsien, 

kan die persoon betrokke raak by misdaad. 'n Persoon wat onder die invloed van alkohol is, tree 

nie altyd rasioneel op nie, ofraak aggressiefen gewelddadig. Drankmisbruik het 'n legio gevolge 

wat nadelig vir ahnal in die gesin is. Navorsing bevestig dat drankmisbruik deur die ouer/s, meer 

en emstiger jeugoortredings tot gevolg het. 

Volgens Lauer (1998: 102) sal drankmisbruik binne die gesin lei tot 'n verlaging in die materiele 

lewenspe~ gesinsonenigheid, verwaarlosing en spanning in die gesin. Kinders van ouers wat 
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drank misbruik is geneig om verskeie fisiese en psigiese probleme te ontwikkel. Dieselfde 

navorser voer aan dat die kinders van ouers wat drank misbruik, geneig is daartoe om 

gedragsprobleme te ontwikkel, 'n negatiewe selfbeeld het, angs en depressie beleef en self drank 

misbruik wanneer hulle volwassenses is (Lauer 1998: 1 02). 

Navorsing dui daarop dat jeugdiges op 'n steeds jonger lee:ftyd met drank begin eksperimenteer 

en dat dit nie toegeskryf kan word aan 'n enkele faktor nie. Swak gesinsverhoudings en 

groepdruk is dikwels die oorsaak van drankmisbruik, sowel as die samelewing se aanvaarding 

daarvan. Drank kan dien as 'n ontvlugtingsmeganisme vir spanning en persoonlike probleme en is 

dikwels die jeugdige se poging om die ouers se aandag op hulle te vestig (Le Roux et al 

1992:94-95). 

3.4.2.2 DWELMMISBRUIK 

Volgens LeRoux et al (1992:5) is dwelmmisbruik die volgehoue en oormatige gebruik van 'n 

organiese of anorganiese sto£; strydig en onversoenbaar met aanvaarde ofvoorgeskrewe mediese 

gebruik. Van Niekerk (1998:41) beskryf dwelmmisbruik as die gebruik van enige dwelmmiddel 

wat onwettig is; en/of fisiese, psigiese, ekonomiese, sosiale skade vir die gebruiker en/of ander 

persone inhou/mag inhou. 

Indien enige party in die hersaamgestelde gesin dwehns gebruik of misbruik, sal dit die 

kwesbaarheid van die hersaamgestelde gesin verhoog en die verhoudings skaad. Die gesin word 

geraak deur dwelmmisbruik in terme van die gesinsverhoudinge, gesinskonflik en ontoereikende 

gesagsuitoefening of -aanvaarding. Verder kan gesinsonvolledigheid en 'n swak voorbeeld wat 

deur die ouers gestel word, faktore wees wat tot dwelmmisbruik by kinders aanleiding kan gee. 

Sosiaal-maatskaplik en persoonlik is daar vele faktore wat hierby gevoeg kan word. 

'n Persoon wat dwehns gebruik of misbruik, is onder andere irrasionee~ dikwels aggressie£; raak 

makliker depressief en voel siek. Aangesien so 'n persoon dikwels as gevolg van die 

dwelmmisbruik hallusineer, het hy/sy ook bykomende sorg nodig. Verder is daar velerlei 

negatiewe gevolge van dwelmmisbruik, byvoorbeeld finansiele probleme of die oordraging van 

MIV/vigs (Gouws & Kruger 1996:38-39). Die oorsaak van dwelmmisbruik by adolessente kan 

volgens Gillis (1994:108) gevind word in 'n begeerte om deel te wees van die portuurgroep, 
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nuuskierigheid, die nabootsing van andere se gedrag, 'n behoefte om angs te verminder en 'n 

poging om die selfbeeld te verbeter. 

Die gebnrik van medikasie wat gewoontevormend is, kan hierby gevoeg word. Daar is anti

depressante of stimulante wat in oormaat en ongekontroleerd ingeneem word en 'n soortgelyke 

effek as ander dwelmmiddels bet. Pasiente kan ook verslaaf raak aan voorskrifinedikasie. Sulke 

persone voel nie gesond nie, is depressie£ aggressie£ kan nie sinvol kommunikeer nie en dreig 

dikwels met sel:finoord. Daar is 'n tendens dat die modeme mens 'n manie ten opsigte van die 

gebnrik van medisyne vir sy gesondheidstoestand bet en 'n oormaat medisyne word aangehou om 

elke spanningsituasie of pyn te kan hanteer. Daar is pynstillers, kalmeermiddels, 
. 

spysverteringsmiddels, wakkerblymiddels, slaapmiddels, energieverskaffers, verkoue- en 

hoesmiddels, verslankingsmiddels en opkikkers in die meeste huise. Hierdie middels word 

verkeerd en oormatig gebnrik en mense word dikwels deur oordosisse vergiftig en beland in die 

hospitaal, of sterf. 'n Massa mense is aan hierdie middels verslaaf Hierdie voorbeeld aan die kind 

laat hom!haar dink dat daar medisyne is wat enige kwaal kan genees (LeRoux et al1992:92). 

Drank- en/of dwelmmisbnrik is dikwels die voorloper tot misdaad en!ofwangedrag, aldus (Van 

Niekerk 1998: 108) en sal in die volgende afdeling uitgelig word. 

3.4.2.3 MISDAAD OF WANGEDRAG 

W angedrag word gedefineer as antisosiale optrede wat strydig is met die algemeen aanvaarde 

norme, waardes en gedragsreels wat in 'n samelewing gehuldig en gehoorsaam word, aldus Le 

Roux et a1 (1992:20). Misdaad is strydig en strafbaar deur toepaslike statutere wetgewing. 

Wangedrag ofmisdaad binne die gesin deur enige van die gesinslede, sal risikofaktore wees wat 

die reeds komplekse verhoudings binne die hersaamgestelde gesin selfs nog meer sal kompliseer. 

Daar word nie 'n navolgingswaardige voorbeeld vir die kind/ers gestel nie en 'n verwaarlosende 

en demoraliserende huislike lewensgemeenskap word geskep. Verder word die kind/ers verwar 

en is angstig dat die wangedrag of misdaad moontlik op die Iappe sal kom. Waar die ouer/s 

betrokke is by misdaad en skuldig bevind word, is daar die stigmatisering van gevangenisstra£ 

opgeskorte vonnisse, kriminele rekords, asook verwarring en verlies by die kinders. 
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Diefstal, bedrog, dwelmmisbruik of -smokkelary en prostitusie, is enkele voorbeelde van 

misdaad wat strafbaar is deur wetgewing. W angedrag kan geweld, leuens, egbreuk, en so meer 

insluit. Lauer (1998:470) voer aan dat daar 'n kousale verband bestaan tussen ouerlike en 

gesinsoortredinge enersyds en jeugmisdadigheid andersyds. Jeugmisdaad word geassosieer met 

'n onstabiele gesinslewe en swak ouer-kindverhoudings. Wangedrag by adolessente neig om tot 

in volwassenheid voort te gaan. Die moontlikheid bestaan dus dat die stiefdogter haar ook aan 

wangedrag sal skuldig maak of in misdaad sal verval in gevalle waar die vader, stiefinoeder of 

biologiese moeder daaraan skuldig is. 

StiefVerhoudings is gekompliseerd met die moontlikheid van konflik. Bykomende probleme soos 

drankmisbruik, kriminaliteit en immoraliteit in die stietverhoudings kan tot misdaad aanleiding 

gee. Hieruit is dit duidelik dat misdaad en wangedrag in die hersaamgestelde gesin risikofaktore 

is wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer. 

3.4.2.4 KINDERMOLESTERING OF -MISHANDELING 

Kindermishandeling sluit fisiese en emosionele mishandeling, asook verwaarlosing in. Crous 

(1992:72) bevestig dat kindennishandeling 'n wye verskeidenheid van vorme kan aanneem en 

kan strek van 'n passiewe verwaarlosing en emosionele misbruik en verwerping tot fisieke 

mishandeling en seksuele molestering. Dieselfde outeur voer aan dat die traumatiese inslag wat 

kindermishandeling op 'n kind kan he, moeilik oorskat kan word. 

Le Roux (1994:238-239) is van mening dat sekere eienskappe binne 'n gesin die kanse van 

mishandeling vergroot, byvoorbeeld 'n hersaamgestelde gesin, die afuresigheid van die moeder, 

alkohol- of dwelmmisbruik en werkloosheid. Hy se ook wanneer daar 'n stiefVader in die huis is, 

die risiko vir die stiefdogter om gemolesteer te word vyf keer groter is as die geval met 'n 

biologiese vader. Prinsloo (1992b:70) voer aan dat daar 'n verband tussen stres en 

kindermishandeling in die hersaamgestelde gesin bestaan. 'n Disfunksionele 

opvoedingsverhouding en huweliksonmin is volgens Crous (1992:75) aan die orde van die dag in 

mishandelingsgesinne. Waar ander risikofaktore voorafbepaal kan word, is hierdie risikofaktor 

van kindermolestering en -mishandeling eers na die troue teenwoordig. Daar mag egter vooraf 

tekens wees van hierdie risikofaktor, byvoorbeeld in die persoonlikheidseienskappe of 

agtergrond van die ouers of stiefouers. 
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Duffy en Wong (1996:145) is van mening dat sekere persoonlikheidseienskappe van ouers 

gekoppel kan word aan kindermishandeling. Hoer vlakke van spanning, jeugdige ouers, 

premature geboortes, armoede, werkloosheid en vorige kindermishandeling, is enkele faktore 

wat deur dieselfde outeurs uitgelig word wat die moontlikheid van kindermishandeling kan 

vergroot. 

Die literatuur bewys dat die hersaamgestelde gesin in 'n hoe risikogroep val ten opsigte van die 

liggaamlike en geestelike mishandeling van kinders. Liggaamlike mishandeling wat voorkom in 

die hersaamgestelde gesin is lyfstrafwat perke oorskry, aanranding, besering van die stiefdogter, 

of seksuele molestering. Dit kan spruit uit die vader en/of stiefinoeder se gevoelens van 

ontoereikendheid, swak gesagshandhawing, rebelsheid van die stiefdogter of enige ander 

problematiese situasie. Geestelike mishandeling sluit onder andere die ignorering van die 

stiefdogter in (Prinsloo 1992b:63). Optrede wat haar verneder ofbeledigende opmerkings is ook 

geestelike mishandeling. Daar word dikwels in die media berig van kinders wat deur ouers of 

stiefouers mishandel word deurdat hulle gewelddadig hanteer word. Sulke hardhandige en 

aggressiewe optrede teenoor die stiefdogter sal 'n risikofaktor wees wat ernstige skade kan 

aanrig in die verhouding tussen haar en die stiefinoeder in die hersaamgestelde gesin. 

LeRoux et al (1992:96-97) beweer dat die oorsake van kindermishandeling onder andere gevind 

kan word in gesinsfaktore (konflikpotensiaal van die gesin, spanning, ongunstige gesinsdinamiek, 

aangeleerde mishandelingsmodelle, armoede, werkloosheid en gesinsverbrokkeling), ouerfaktore 

en kinderfaktore. Crous (1992:73) sluit hierby aan en plaas die oorsake van kindermishandeling 

onder persoonlike faktore (mikrosisteem), gemeenskapsfaktore (eksosisteem) en faktore vanuit 

die totale kultuur waarbinne die persone hulle bevind (makrosisteem). 

Daar is in 'n studie wat 930 vroue betrek het, bevind dat ongeveer 2% van biologiese vaders hul 

dogters seksueel molesteer. In 26% van die gevalle was die molestering ernstig, aldus Prinsloo 

(1992b:63). Waar die oortreder 'n bloedverwant is, wat ook stiefverwantskappe insluit, staan dit 

bekend as intra-familiale seksuele mishandeling. Stiefvaders word dus hierby ingesluit en die 

term intra-familiale, dui op familie-, gesins- of stiefgesinslede. In die gevalle waar die oortreder 'n 
. 

nie-familielid is, byvoorbeeld 'n onderwyser, afrigter, vriend ofvreemdeling, staan dit bekend as 

ekstra-familiale seksuele mishandeling (LeRoux et al1992: 142). 
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Daar is baie korttermyngevolge van seksuele mishandeling wat die kind benadeel, volgens Le 

Roux et al (1992:172-190). Daar is emosionele gevolge (skuldgevoelens, skaamtegevoelens, 

woede, haat, aggressie, 'n negatiewe selfkonsep, depressie, angs, vrese, fobies, emosionele 

afgestomptheid en emosionele labiliteit), interpersoonlike gevolge (isolasie, swak 

portuurgroepverhoudings, pseudo-volwassenheid en regressiewe immaturiteit), kognitief

perseptnele gevolge (herbelewing van die trauma, illusies, hallusinasies, gedetailleerde seksuele 

kennis wat nie by die leeftyd pas nie, verwarring oor seksuele identiteit, konsentrasiestoornisse 

en wisselende skoolprestasies ), gedragsmatige gevolge ( ontoepaslike seksuele gedrag en 

selfvernietigingsgedrag) en fisieke gevolge (psigosomatiese simptome ). Enkele 

langtermyngevolge van seksuele kindermishandeling is onder andere 'n negatiewe selfkonsep, 

onverwerkte skuldgevoelens, depressie, persoonlikheidsversteurings, aanpassingsprobleme, 

alkohol- en dwelmmisbruik en sosialiseringsprobleme. Waar die stiefdogter binne die 

hersaamgestelde gesin aan seksuele mishandeling blootgestel word, kan dit verreikende 

negatiewe gevolge inhou vir verhoudings binne die gesin, asook vir haar toekoms. 

Lauer (1998:144-145) stel dit dat die syfers van geweld en moord hoer in hersaamgestelde 

gesinne is. Net soos by ander gesinne, is geweld in hersaamgestelde gesinne soms die uitvloeisel 

van armoede, frustrasie of depressie van die ouer of stiefouer. Die grootte van die gesin en 

adolessente meisies wat moeders word, is addisionele risikofaktore binne hierdie domein van 
• 

geweld, aldus Daly en Wilson (1996:79). Voorts kan geweld voorkom in hersaamgestelde 

gesinne waar daar persone is met oordadige gewelddadige persoonlikhede, alhoewelliteratuur 

getoon het dat gewelddadige stiefouers gewoonlik hul eie kinders die geweld spaar. Nogtans 

wprd beweer dat stiefverhoudings op sigself die belangrikste risikofaktor bly vir emstige 

kindermishandeling (Daly & Wilson 1996:79). 

Gouws en Kruger (1996: 107) voer aan dat aggressie nooit met aggressie beantwoord moet word 

nie. Daar moet eerder gesoek word na die oorsake van die aggressie en die omstandighede wat 

daartoe gelei het. Ongekontroleerde aggressie binne die hersaamgestelde gesin sal die 

verhoudings benadeel en spanning veroorsaak. Lauer ( 1998: 178) sluit hierby aan: "A national 

study concluded that over time, the use of physical punishment increases the likelihood of 

delinquent behaviour in adolescence and violent crime in adulthood'. 
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3.4.2.5 GEVANGENISSTRAF 

Rowatt (1989:86) verwys na disfunksionele ouers wanneer bulle nie daarin kon slaag om hul 

selfidentiteit te vorm nie, wat hulselfmoontlik skuldig maak aan wangedrag soos drankmisbruik, 

dwelmmisbruik, asook diegene wat in die gevangenis is. Disfunksionele ouers veroorsaak 

spanning in die gesin wat die verhoudings betre:£: asook die gesinstruktuur. Rowatt (1989:86) is 

van mening dat: 

"An adolescent who grows up with an inadequate family structure lacks the context for 

developing a positive self-identity. Of the several internal factors producing stress on 

the family, having a dysfunctional parent creates more lasting negative effects on 

adolescents than any other factor". 

Waar een of albei biologiese ouers van die stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, 

gevangenisstraf moet uitdien, sal sy meestal aangewese wees op die versorging deur die 

stiefinoeder. Dit is moontlik dat die stiefinoeder voel sy is nie verantwoordelik vir die stiefdogter 

nie en die dogter dan verwaarloos, misbruik ofbenadeel. Indien die vader in die hersaamgestelde 

gesin gevangenisstraf moet uitdien, is die stiefinoeder verplig om buitenshuis te werk om die 

inkomste aan te vul. Die kinders en/of stie:lkinders kan moontlik as gevolg hiervan verwaarloos 

word en sonder die nodige gebalanseerde dissipline en liefdevolle Ieiding en sorg klaarkom. Dit 

is 'n emosionele ontwrigting vir die kinders. Lauer (1998: 152) beweer dat gevangenisstraf die 

moontlikheid van residivisme verhoog en rehabilitasie bemoeilik, aangesien mense in die 

gevangenis se menswaardigheid aangetas word, hulle te doen kry met ander geharde misdadigers 

en nie toegang het tot rehabilitasieprogramme nie. Gevangenisstraf is dus 'n kompliserende 

faktor vir die gesin as geheel. 

Die stiefdogter kan moontlik onbeheerbaar raak, opstandig word en haar wend na sosiaal

onaanvaarbare plekke van vermaak waar sy met verkeerde vriende in aanraking kom in 'n poging 

om te ontsnap van haar omstandighede en persoonlike gevoelens van angs en onsekerheid. 

'n Ouer of ouers wat gevangenisstraf uitdien beteken ook dat die stiefdogter sonder een of albei 

haar ouers moet klaarkom vir die tydperk van die gevangenisstra£ Dit is nie net 'n verlies wat sy 
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moet verwerk nie, maar sy moet ook aanpas by veranderde omstandighede en moontlike 

etikettering en waarskynlike finansiele nood. Die gesinslede is dikwels gefrustreerd, in opstand, 

gefsoleer en gespanne wat teweeggebring word deur die stigmatisering deur die gemeenskap, 

vriende en familie (Lauer 1998:152). Gevangenisstrafas uiterste vorm van traumatisering vir die 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, kan nadelige gevolge vir haar inhou en die verhoudings 

bemoeilik. 

3.4.2.6 VERSKIT.,LENDE KERKE 

Verskillende kerke of gelowe by die egpaar in die hersaamgestelde gesin kan konflik in die 

hersaamgestelde gesin veroorsaak en die vestiging van geslaagde verhoudings kompliseer. 

Adolessente is veral bewus van hul ouers se geloofslewe en die uitlewing daarvan. Rowatt 

(1989:32) bevestig die ingesteldheid van adolessente deur die volgende woorde: 

"Early adolescents still find the locus of authority for their belief system in their parents 

and ministers. They will be keenly aware of any inconsistencies in the thinking of these 

persons and be personally damaged by any lapses of moral behavior that they perceive 

in the lives of their authority figures". 

Net soos in ander gesinstipes vorm die religieuse aspek in die hersaamgestelde gesin 'n 

belangrike komponent van samehorigheid, sekerheid en ondersteuning by die gesinslede. Lauer 

(1998:477) lig die belangrikheid van hierdie aspek uit deur die volgende aanhaling: "The divorce 

rate in America is positively related to urbanity, population change, and lack of church 

membership, all of which are indicators of a lack of integration into a local community". Om 

hierby aan te sluit voer LeRoux et al (1992:69-70) aan dat die vader 'n belangrike rol in die 

vestiging van die kind se godsdienstige orientering vervul. Dieselfde navorser beklemtoon dat die 

vader gereeld en empaties met die kind oor godsdiensaangeleenthede moet praat, 'n goeie 

voorbeeld moet stel en gereeld saam met die kind moet kerk toe gaan. Aile kinders het behoefte 

aan religieuse opvoeding, aanmoediging en ondersteuning om gebalanseerde en onafhanklike 

volwassenes te word en kinders in hersaamgestelde gesinne is geen uitsondering nie, aldus 

Gerlach (stepfamilyinfo.org, 2001). Hy voer aan dat: 
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"Typical kids of divorce and/or parental relmarriage are no exception- and are 

specially likely to be confused and needy if any of their three or four merging 

biofamilies are of significantly different religious faiths and customs". 

Volgens Gerlach (stepfamilyinfo.org, 2001) is konflik as gevolg van geloof'n vorm van botsende 

waardes. Hy is van mening dat: "The chance for moderate to major religious conflict within and 

between related co-parenting homes is higher in typical stepfamilies than average biofamilies". 

Die stiefinoeder kan dalk daarop aandring dat die stiefdogter na haar (die stiefinoeder) se kerk 

gaan, terwyl die stiefdogter na die kerk wil gaan waar sy tuis voel. Aangesien adolessente reeds 

geneig is daartoe om religieuse aspekte te bevraagteken, kan die adolessente stiefdogter verwar 

word deur die blootstelling aan verskillende kerke of gelowe. Dit kan lei tot rusies, 

ongelukkigheid, onsekerheid en geestelike aftakeling. Volgens Lauer (1998:477) kan 

veranderinge in ekonomie, geloof, regeringsprogramme en in die opvoedkundesisteem spanning 

in die gesin teweegbring. Gerlach (stepfamilyinfo.org, 2001) bevestig die spanning wat 

verskillende kerke of gelowe in die hersaamgestelde gesin kan veroorsaak deur die volgende 

aanhaling: 

"Surface conflicts over religion and personal spirituality can be specially divisive and 

stressful, because they involve the deepest personal values and needs. Members of 

typical new stepfamilies are more likely to have such conflicts than people in intact 

biofamilies, because they're often blends of three to six biofamilies from very different 

backgrounds". 

In watter mate verskillende kerke of gelowe in die hersaamgestelde gesin 'n risikofaktor kan 

wees, sal afhang van die wyse waarop die vader en stiefinoeder die aangeleentheid hanteer en 

hoe geslaagd die gesinslede hierby kan aanpas. 

3.4.2. 7 GRONDSLAG VIR POSITIEWE VERHOUDINGS ONTBREEK 

Gesag, begrip en vertroue is essensiele boustene vir enige gelukkige en suksesvolle verhouding. 

Binne die hersaamgestelde gesin sal die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter skipbreuk ly waar een van hierdie boustene ontbreek. Die gesagsverhouding is 

waarskynlik die mees problematiese aspek van die stiefinoedergesin. Adolessente stiefdogters 
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aanvaar nie maklik die stiefinoeder as gesagsfiguur nie en dit is 'n groot risikofaktor vir die 

stigting van positiewe verhoudings tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter (Prinsloo 

1992b:68). 

Wanneer hierdie basiese grondslag ontbreek, kan die stiefinoeder en stiefdogter mekaar moeilik 

aanvaar en ontstaan 'n wedersydse gevoel van verwerping. Stiefouers het nie wetlike 

verantwoordelikhede teenoor hu1 stiefkinders nie en dit veroorsaak dat hulle dikwels meer bewus 

is van die tyd, geld, en aandag wat hulle aan die stiefkinders bestee. Daarenteen voel stiefkinders 

dikwels dat hulle die stiefouer niks sku1d nie en gee daarom nie geredelik die erkenning wat 

biologiese ouers moontlik ontvang nie. Op die wyse ontstaan 'n wrede kringloop van wedersydse 

verwerping wat moeilik is om te verbreek (Prinsloo 1993:44). 

Daar is ook ander risikofaktore soos ouerlike gedrag, ouerlike waardes, die hoeveelheid sosiale 

ondersteuning tot beskikking van die dogter en die duidelikheid van gesinsrolle wat kan 

voorkom, wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan benadeel 

(Fine et al 1994:182). 

3.4.2.8 TRAUMA 

Verskillende individue beleef en hanteer trauma verskillend. Atkinson et al (2000:488) sluit 

hierby aan deur die volgende aanhaling: 

"The degree to which an event is stressful differs for each individual. That is, people 

differ in the extent to which they perceive an event as controllable, predictable, and a 

challenge to their capabilities and self-concept, and it is largely these appraisals that 

influence the perceived stress-fulness of the event". 

Spanning of trauma kan 'n persoon of gesin in so 'n mate beiilvloed dat die persoon nie optimaal 

kan :funksioneer nie. Voortdurende spanning lei tot aftakeling ten opsigte van die fisiese en 

psigiese. Trauma of 'n emosionele skok soos die dood van 'n ouer of egmaat, asook die verlies 

van 'n ouer of egmaat deur egskeiding, kan verreikende gevolge vir al die partye in die 

hersaamgestelde gesin inhou. 
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Dit moet in gedagte gehou word dat nie net die skeiding van die gesin vir die stiefdogter 

traumaties is nie, maar ook die verbrokkeling van bande, onsekerheid, spanning en die hunkering 

na die afwesige ouer (Perry 1995:59). Wanneer hierdie trauma en spanning nie erken en verstaan 

word deur die ander persone in die hersaamgestelde gesin nie, sal daar groter konflik en 

gevoelens van verlies ondervind word. Dit plaas groter spanning op die positiewe daarstelling 

van verhoudings binne die hersaamgestelde gesin. 

Lede van die gesin of die gesin as eenheid kan ook blootgeste1 word aan ander vorme van 

trauma soos die dood van 'n spesiale vriend/in offamilielid, aanranding, verkragting, molestering, 

gewapende roof: siekte van 'n geliefde, en so meer. Enige vorm van trauma kan die verhoudings 

binne die hersaamgestelde gesin nadelig befuvloed indien dit nie met oorleg hanteer, verstaan of 

behandel word nie. 

3.4.2.9 SEKSUELE AANGELEENTHEDE 

Atkinson et a1 (2000:488) meen dat: "One type of traumatic event that is tragically common in 

our society is sexual abuse". In die hersaamgestelde gesin kan ook probleme ontstaan ten 

opsigte van seksuele grense waar stiefsibbes in een huis saamwoon, veral as daar adolessente 

teenwoordig is. 

Seksuele aangetrokkenheid tot mekaar (stiefdogter en stiefbroer) kan lei tot verskeie probleme, 

soos die uitsluiting van ander lede van die teenoorgestelde geslag, 'n voortydige belangstelling in 

die teenoorgestelde geslag en 'n voortydige betrokkenheid by die seksuele ten koste van die 

ontwikkeling van die persoon in totaliteit (Prinsloo 1993:46). Hierdie kompleksiteit rakende 

seksuele grense binne die hersaamgestelde gesin kan 'n risikofaktor wees wat die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan benadeel. 

Binne die hersaamgestelde gesin is die grense wat betref seksuele aangeleenthede nie uitgestip of 

vanselfsprekend soos in die geval van die kemgesin nie (Perry 1995:66). Daar kan 'n mate van 

ongemak bestaan veral tussen die stiefvader en adolessente stiefdogter. Die adolessente 

stiefdogter ontwikkel fisies en word bewus van haar eie seksualiteit. Dit maak die situasie 

moeilik vir die stiefvader om toegeneentheid teenoor haar te toon (Bray & Harvey 1995: 124). 

Die stiefdogter wat betrokke is in die hersaamgestelde gesin met 'n stiefinoeder, is soms ook deel 
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van 'n hersaamgestelde gesin waar daar 'n stiefVader teenwoordig is. Dit is die rede waarom die 

navorser ook die seksuele aangeleenthede vanuit hierdie situasie belig. Jaloesie kan die 

stiefdogter dwing om die stiefVader vals te beskuldig van seksuele molestering, sodat sy haar sin 

kan kry en simpatie kan wek. 

Selfs binne die hersaamgestelde gesin waar die dogter in die sorg van die biologiese vader 

geplaas is, kan daar ongemaklike situasies voorkom Wedersydse jaloesie kan ontwikkel tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter, vanwee die ingesteldheid op die seksuele verhouding 

van die vader of egmaat. Dit veroorsaak konflik in die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter. 

Waar die stiefdogter gewoond was aan 'n enkelouergesinstruktuur voor die totstandkoming van 

die hersaamgestelde gesin, kan sy jaloers voel op die vader se verhouding met die stiefinoeder, 

veral ten opsigte van die seksuele verhouding. Dit kan vir die stiefdogter ook moeilik wees om te 

aanvaar dat die vader nou 'n seksuele verhouding met die stiefinoeder het en nie meer met die 

biologiese moeder nie. Hierdie ingesteldheid van die stiefdogter kan die verhouding tussen haar 

en die stiefinoeder kompliseer. 

Die kwessie van bloedskande kan ook nie gefgnoreer word nie. 'n Rede vir die vader se inses wat 

onder andere in die literatuur gevind word, is moederlike afwesigheid deur byvoorbeeld 

hospitalisasie. Faktore soos alkoholisme en werkloosheid kan ook lei tot 'n groter mate van 

aggressiwiteit en tot uiting kom in seksuele mishandeling (LeRoux et al 1992: 158). 

Alhoewel daar nie in die literatuur in die besonder verwys word na die wyse waarop die 

stiefinoeder-stiefdogterverhouding deur bloedskande befuvloed word nie, kan die afleiding 

gemaak word dat dit verreikende gevolge vir die verhoudings binne die gesin kan inhou. Die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan problematies wees, omdat die 

vader waarskynlik 'n beheptheid met die dogter sal he. Die stiefinoeder kan vemeder en onseker 

voel teenoor haar nuwe egmaat. Sy kan die stiefdogter kwalik neem Waar 'n broer ofbroers 'n 

seksuele verhouding met die suster het, sal dit ook die verhoudings binne die hersaamgestelde 

gesin kompliseer. 
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Aangesien adolessente seksueel al hoe meer aktief raak, verhoog die kanse dat die adolessente 

stiefdogter seksueel oordraagbare siektes kan opdoen. Veral MIV/vigs is lewensgevaarlik en tot 

op hede is daar geen geneesmiddel nog daarvoor gevind nie, alhoewel die middel AZT die 

pasient se simptome kan verlig. In gevalle waar enige lid van die gesin moontlik reeds MIV/vigs 

het, sal dit die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin kompliseer. Dit sal ook gebeur waar 

daar sprake is van meer as een seksuele maat en geen voorsorgmaatreels soos die gebruik van 

kondome word getref nie, aldus (Gouws & Kruger 1996:30). Dit sal nie net die verhoudings 

kompliseer nie, maar ook die voorkoms van ander seksueeloordraagbare siektes vergroot. Dit sal 

noodwendig konflik en probleme binne die hersaamgestelde gesin teweeg bring en die 

verhouding tussen die stiefdogter en die stiefinoeder benadeel. 

Nog 'n aspek rakende die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin is die kwessie van homoseksualiteit, wat baie meer openlik voorkom as 

vroeer. Volgens Gouws en Kruger (1996: 130) is homoseksuele eksperimentering nie ongewoon 

onder adolessente nie en verdwyn dit gewoonlik namate die adolessent ouer word. Sommige is 

dan meer heteroseksueel of biseksueel georienteerd, terwyl 'n kleiner persentasie homoseksueel 

bly. Laasgenoemde groep vrees dikwels dat hulle deur hul ouers, vriende, skool en die 

samelewing verwerp sal word en poog dan om hul gevoelens te onderdruk. Binne die 

hersaamgestelde gesin kan homoseksualiteit van die stiefdogter konflik veroorsaak en die 

verhouding met die stiefinoeder bemoeilik. 

3.4.3 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE STIEFMOEDER 

3.4.3.1 ALGEMENE GESONDHEID 

Lauer (1998:502-504) beklemtoon die fyit dat swak gesondheid die kwaliteit van mense se 

lewens beiilvloed en dit aanleiding gee tot spanning en swaarkry. Dieselfde navorser is van 

mening dat swak gesondheid interpersoonlike verhoudings beiilvloed en dat liggaamlike 
• 

gesondheid en geestesongesteldheid kan aanleiding gee tot probleme in die gesin. 

Die stiefinoeder is verantwoordelik vir die versorging van haar eie kinders, sowel as haar 

stiefkinders in die hersaamgestelde gesin. Liggaamlike gesondheidsprobleme kan veroorsaak dat 

die stiefinoeder te swak of sleg voel om hierdie verantwoordelikheid na te kom. Lauer 
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(1998:504) sluit hierby aan: "One reason serious illness tends to disrupt family life is that it 

precludes proper role functioning." Dit kan lei tot die stiefdogter se verwaarlosing, of sy kan 

miskien met bykomende verpligtinge belas word. Waar die gesondheid van die stiefinoeder so 

swak is dat sy gehospitaliseer moet word, sal die gesin sekere aanpassings daarby moet maak. 

Dit kan vir die adolessente stiefdogter moeilik wees om sekere verantwoordelikhede oor te 

neem. 

In die geval van die geestesongesteldheid van die stiefinoeder, kan dit ook beteken dat die 

stiefinoeder gehospitaliseer moet word. Verder is daar dikwels 'n aantal aspekte wat met die 

geestesongesteldheid van die stiefinoeder kan saamgaan, byvoorbeeld selfinoordneigings of 

depressie en wat bykomende risikofaktore is vir die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin 

(Lauer 1998:511). 

3.4.3.2 PERSOONLIKHEIDSVERSTEURINGS 

Persoonlikheidsversteurings • 
lS 'n groep versteurings wat gekenmerk word deur 

persoonlikheidstrekke wat onbuigbaar en wanaanpassend van aard is en die persoon se sosiale of 

beroepsfunksionering betekenisvol aantas of ontsteltenis veroorsaak, aldus Plug et al ( 1993:274 ). 

Atkinson et al (2000:554) voer aan dat persone met persoonlikheidsversteurings onvolwasse en 

oneffektiewe hanteringstrategiee aanwend om spanning te hanteer en probleme op te los. 

Dit is moontlik dat die stiefinoeder sekere persoonlikheidsversteurings het wat die verhoudings 

binne die hersaamgestelde gesin verder bemoeilik. Die gesinslede in die hersaamgestelde gesin 

poog om mekaar beter te leer ken, maar moet in so 'n geval terselfdertyd die 

persoonlikheidsversteuring/s van die stiefinoeder hanteer. 

Indien die stiefinoeder iemand is met 'n persoonlikheidsversteuring, kan sekere kenmerkende 

persoonlikheidseienskappe die verhouding met die stiefdogter skaad, byvoorbeeld die gebrek aan 

skuldgevoelens, egolsme, manipulasie, selfsug, die gebrek om liefde te toon, leuens en 

impulsiwiteit (Atkinson et al2000:555). 

'n Skisofrene persoonlikheid ondervind emstige versteurings in denkpatrone, emosies en 

persepsies. Sosiale onttrekking en hallusinasies is ook algemeen (Atkinson et a1 2000:548). 
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Armstrong (1995:76) is van mening dat skisofrenie versteurings in denkpatrone teweeg bring in 

teenstelling met depressie of angs wat versteurings in die gevoelens of gemoedere van persone 

veroorsaak. Indien die stiefinoeder 'n skisofreen is, kan dit die verhouding met die stiefdogter 

verder kompliseer. 

Paranolese afWykings van die stiefinoeder kan ook probleme veroorsaak vir 'n positiewe 

verhouding met die stiefdogter binne die hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder kan gevoelens 

van wantroue, skeptisisme en 'n veiVolgingswaansin eiVaar (Atkinson et al2000:555). 

Die persoon met 'n persoonlikheidsversteuring toon soms gedrag waarin die regte van andere 

met geweld bedreig word. Hulle is soms afhanklik van ander, kla dikwels van spanning en 

depressie en is impulsief Die stiefinoeder met hierdie persoonlikheidsversteuring plaas groter 

druk op die verhouding met die stiefdogter. 

Enige tipe persoonlikheidsversteuring by enige gesinslid, sal die verhoudings binne die 

hersaamgestelde gesin befuvloed en dit kompliseer. Persoonlikheidsversteurings sal dus nie net 

die hersaamgestelde gesin affekteer indien die stiefinoeder daaraan ly nie, maar dieselfde sal van 

toepassing wees waar enige ander gesinslid 'n persoonlikheidsversteuring het. 

Enkele risikofaktore rakende die stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, wat die verhouding 

tussen haar en die stiefinoeder kan benadeel, sal veiVolgens uitgelig word. 

3.4.4 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE STIEFDOGTER 

Risikofaktore kan soms lei tot ander risikofaktore of hand aan hand gaan met ander 

risikofaktore, byvoorbeeld drankmisbruik as risikofaktor binne die hersaamgestelde gesin kan 

aanleiding gee tot swak sosio-ekonomiese omstandighede as risikofaktor. Atkinson et al 

(2000:543) bevestig dat depressie en dwelmmisbruik dikwels aanleiding gee tot 

selfinoordpogings onder adolessente. Dit is egter onseker of dwelmmisbruik daartoe lei dat die 

persoon depressief word en selfinoordpogings aanwend, of die persoon weens gebrekkige 

bantering van depressie bulle wend tot dwelmmisbmik en uiteindelik selfinoord oorweeg of 

pleeg. 
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A1hoewel onderstaande risikofaktore die verhoudings binne enige gesin kan vertoebel, kan dit 

ook die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter binne die hersaamgeste1de 

gesin verder kompliseer, vera1 waar moontlik ander risikofaktore teenwoordig is. 

3.4.4.1 SELFMOORDNEIGINGS OF -POGINGS 

Gillis (1994:161) beweer dat die derde hoogste oorsaak van dood onder ouer ado1essente as 

gevolg van selfinoord is. Navorsers is dit eens dat selfinoord onder ado1essente toeneem. 

Navorsing wat in Amerika gedoen is, het bewys dat een uit elke twaalf ado1essente reeds 

selfinoordpogings aangewend het (Atkinson et a1 2000:542). Die rede hiervoor is dat die 

ado1essent meer onderhewig is aan spanning en minder ondersteuning vanuit die same1ewing het 

(Gouws & Kruger 1996:102). LeRoux et al (1992:89) sluit hierby aan en is van mening dat 

labie1e ouer-kindverhoudings, ongeborge gesinslewe, die ontbreking van vertroue en gesag in die 

opvoedingsverhouding en 'n ·'"'Tii' • penm ss1ewe opvoedingstyl kan aanleiding gee tot 

selfinoordneigings of -pogings. Sosiale iso1asie word deur Atkinson et al (2000:543) uitgesonder 

as oorsaak vir selfinoordpogings onder adolessente. Sulke adolessente is gewoonlik persone wat 

dit verkies om alleen te wees, hulle ouers is geskei, hulle ouers is dikwe1s alkoholiste en hulle 

beleef min emosione1e ondersteuning van hulle ouers. Hierdie aspekte veroorsaak dat 

ado1essente weerloos is, veral waar die belangrike ondersteuning vanuit die gesin ook ontbreek. 

Depressie kan dikwe1s aangevoer word as die oorsaak van selfinoord onder adolessente. Meisies 

probeer tien keer meer as seuns selfinoord pleeg en vier seuns teenoor elke meisie slaag daarin. 

Vo1gens Gouws en Kruger (1996: 103) kan sekere risikofaktore by selfinoord of 

selfinoordneigings geldentifiseer word, naamlik psigiatriese probleme, 'n geskiedenis van 

selfinoord in die familie, spanning en ouerlike verwerping (veral wat prestasies en seksualiteit 

betref). Die oorsake vanjeugselfinoord kan ook gevind word in sekere persoonlikheidskenmerke 

en emosione1e versteuring. Lauer (1998:468) voer aan dat adolessente wat probeer selfinoord 

pleeg waarskynlik liggaamlik of seksueel mishandel is. 

A1hoewe1 bogenoemde risikofaktore soos depressie, spanning, ouerlike verwerping en 

persoonlikheidskenmerke, selfinoordneigings of -pogings tot gevolg kan he, kan 

selfinoordneigings of -pogings weer op sigself ook dien as risikofaktore in die hersaamgestelde 

gesin. Dit kan die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter benadeel en 
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onder druk plaas, wanneer die stiefdogter gedurig dreig met selfinoord of selfinoordpogings 

aanwend. McWhirter, McWhirter, McWhirter en McWhirter (1998:197) sluit hierby aan dat 

ouers van kinders wat selfinoordneigings of -pogings het, gevoelens van skaamte, skuld en 

woede belee£ Die gedrag wat met selfinoord geassosieer word, beiilvloed adolessente en hulle 

geliefdes, aldus Me Whirter et al ( 1998: 199 ). 

Die afleiding kan gemaak word dat die stiefinoeder kan voel dat dit nie haar verantwoordelikheid 

is om hierdie tipe gedrag te hanteer nie, of sy is moontlik nie in staat om hierdie tipe gedrag te 

hanteer nie. Verder kan dit die ander kinders in die gesin benadeel (indien enige) en die 

stiefinoeder kan moontlik voel dat haar eie kinders (indien enige) nie hi era an blootgestel moet 

word nie. Die stiefdogter kan moontlik selfinoordneigings of selfinoordpogings aanwend om die 

stiefinoeder of vader te manipuleer. Dit sal die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter onder groot druk plaas en dit kompliseer. 

3.4.4.2 DIEETSIEKTES 

Ook in die geval van dieetsiektes kan verskeie risikofaktore uitgelig word wat daartoe kan 

aanleiding gee, byvoorbeeld 'n swak selfbeeld, spanning en swak interpersoonlike verhoudings. 

Dieetsiektes is daarom die resultaat van verskeie ander risikofaktore wat binne die 

hersaamgestelde gesin teenwoordig kan wees. Dit is egter ook 'n risikofaktor wanneer die 

stiefdogter se dieetsiekte die gesinsverhouding onder druk plaas. Volgens Lauer (1998:467) het 

kinders van geskeide ouers 'n groter moontlikheid om eetprobleme en -versteurings te ontwikkel. 

Dit is moontlik dat die stiefinoeder voel sy hoefnie betrokke te raak by hierdie probleem van die 

stiefdogter nie. Die stiefinoeder beskik moontlik nie oor die nodige kennis om die probleem te 

hanteer nie, of voel dat haar eie kinders (indien enige) daardeur benadeel word en dat die 

stiefdogter dit doen om die stiefinoeder of vader te manipuleer. Hierdie toestand van die 

stiefdogter sal ook verg dat die ouers meer tyd aan haar moet span deer. 

Daar is bevind dat kinders in hersaamgestelde gesinne meer geneig is om gesondheidsprobleme 

te ontwikkel, onder andere psigosomatiese siektes soos hoo:tpyne, maagpyne of'n algemene siek 

gevoel. Hierdie siektes kan dikwels in verband gebring word met die dogter se selfbeeld en 
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dogters met 'n laer selfbeeld, toon probleme waarvoor bulle verwys moet word vir psigiatriese of 

sielkundige terapie (Perry 1995:66). 

Anoreksia nervosa en bulimie is die algemeenste dieetsiektes wat onder dogters voorkom en is 'n 

sindroom met 'n sielkundige grondslag wat op fisieke vlak manifesteer, aldus Le Roux et al 

(1992:123). Dit bereik 'n hoogtepunt gedurende adolessensie en kom meer dikwels by 

welgestelde gesinne met 'n boer sosio-ekonomiese status voor. LeRoux et al (1992:128) voer 

aan dat anoreksia nervosa een van die weinige psigiatriese siektes is wat tot die dood kan lei en 

dat die prognose swak is. Carson, Butcher en Mineka (1995:293) voer aan dat dogters wat aan 

anoreksia ly dikwels hul moeders onvleiend bes:kt)1: naamlik "excessively dominant, intrusive, 

overbearing, and markedly ambivalent". Terselfdertyd word gemaan dat moeders bekommerd is 

oor die dogter se gesondheid en die dogter hierdie reaksies dikwels as vyandig interpreteer. 

Anoreksiese dogters beskryfhul vaders meestal as "emosioneel afwesig". Die afleiding hieruit is 

dat die dogter die verhoudings binne die gesin as onsuksesvol beleef 

Die stiefdogter wat aan 'n dieetsiekte ly ondervind konflik, trauma en onsekerheid in haar 

persoonlike lewe en poog om deur die eetversteuring konflik te vermy. Sy ervaar dat 

gesinsinvloede 'n sterk negatiewe rol in haar lewe speel en dat sy beperkte persoonlike vryhede 

binne haar gesin geniet, volgens Le Roux et al (1992:129). Die stiefdogter ondervind ook 

probleme met haar portuurgroep, met die teenoorgestelde geslag en met haar aanpassing in die 

samelewing wat meebring dat sy haarself onttrek. Verder is daar binne die gesin dikwels 

ontoereikende kommunikasie, spanningsdruk en kompetisie. Gesinsinteraksie gee nie blyke van 

egte, diepliggende emosionele kontak nie. Die invloed van die portuurgroep tree ook in sekere 

gevalle sterk op die voorgrond (LeRoux et al1992: 127). 

Waar adolessente stiefdogters worstel met probleme (risikofaktore) en hierdie uiterste vorm van 

dieetsiektes manifesteer, plaas dit die hersaamgestelde gesin onder groot druk en spanning en 

kan dit die verhoudings binne die gesin beiilvloed, veral omdat sy moontlik reeds probleme 

ondervind met swak interpersoonlike verhoudings. 
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3.4.4.3 JEUGWANGEDRAG EN -MISDAAD 

Alhoewel misdaad en wangedrag reeds bespreek is in afdeling 3.4.2.3 van hierdie hoofstuk, het 

die betrokkenheid van jeugdiges by misdaad en wangedrag so toegeneem dat die navorser 

hierdie risikofaktor spesifiek ook by die stiefdogter uitlig. Le Roux et al (1992:8) definieer 

jeugmisdaad as gedrag of optrede deur 'njeugdige, binne 'n bepaalde samelewing en tydvak, wat 
• 

strydig en strafbaar is deur toepaslike statutere wetgewing. Jeugmisdaad is 'n vorm van 

antisosiale gedrag onder kinders. Wangedrag word gedefineer as antisosiale optrede wat strydig 

is met die algemeen aanvaarde norme, waardes en gedragsreels wat in 'n samelewing gehuldig en 
• 

gehoorsaam word, aldus LeRoux et al (1992:20). 

Die stiefdogter as persoon sal nie alleen afgetakel word deur die wangedrag ofmisdaad nie, maar 

die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin sal ook benadeel word. Lauer (1998:155) 

beklemtoon die rol van die gesin wat die sosialisering van kinders betref en sonder die kwaliteit 

van ouer-kindverhoudings uit as die belangrikste oorsaak vanjeugmisdaad. Dieselfde navorser is 

van mening dat problematiese gesinsverhoudings 'n groot oorsaak van volwasse kriminele gedrag 

is. Swak verhoudings beteken dat ouers hul morele en emosione1e outoriteit oor kinders ver1oor 

en verhoog die moontlikheid van jeugwangedrag of misdaad. Jeugmisdaad of -wangedrag takel 

die individuele oortreder in liggaamlike, geestelike, moree1-godsdienstige en sosia1e opsigte 

stelselmatig en meedoenloos af(Lauer 1998: 156). 

Jeugmisdadigers kan in die skoo1 onder andere uitgeken word aan 'n negatiewe ingesteldheid 

teenoor die skool, onbevredigende prestasie en vordering, ongemagtigde afWesighede van die 

skool, ontydige skoolverlating, en so meer. 

Die navorsing van Lauer (1998: 156) het bevestig dat jeugmisdaad hoer is by jeugdiges wat in 

gesinne grootword waar konflik, werkloosheid of egskeiding voorkom. Dogters in 

hersaamgestelde gesinne is meer betrokke by wangedrag as dogters in enke1ouergesinne, 

uitgebreide gesinne ofkemgesinne. Daar is 'n verband tussen spanning in stiefinoedergesinne en 

die neiging tot jeugmisdaad by die stiefdogter gevind, aldus Prinsloo (1992b:70). 

Die moontlikheid bestaan dat daar 'n psigologiese skakel is tussen die gesinstruktuur en 

ado1essente wangedrag. Die gesinstmktuur kan die wyse waarop die adolessent op antisosia1e 
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groepsdruk reageer bei'nvloed, wat weer die betrokkenheid by wangedrag of misdadige gedrag 

bei'nvloed. Die grootste rede hiervoor kan wees dat genoegsame ouerlike kontrole oor en 

monitering van die stiefdogter ontbreek. Voorts bet die stiefdogter behoefte aan outonomiteit en 

assosieer eerder met die portuurgroep (LeRoux et al 1992:93). 

Jeugwangedrag en -misdaad kan daarom gekoppel word aan verskeie risikofaktore, maar kan 

weer op sigself figureer as risikofaktore omdat dit die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter kan benadeel. Dogters raak dikwels rebels as die ouers of stiefouers met 

bulle praat oor verkeerde vriende, groepdruk of die betrokkenheid by wangedrag en misdaad. In 

sommige gevalle bet die ouers of stiefouers nie meer beheer oor die kinders nie, of neem 'n 

permissiewe opvoedingstyl in. Hulle voel soms ook skuldig omdat bulle nie genoeg tyd en 

aandag aan die dogter spandeer nie. Sy word dan oorlaai met geld dat sy kan uitgaan en nie 

verdere kontlik in die gesin veroorsaak nie. Hierdie tendens kom algemeen oor naweke voor 

wanneer dogters onder die invloed van alkohol in nagklubs gesien word en soms openlik erken 

dat bulle prostitute is. Lauer (1998:68) beweer: "the majority of the adolescents are runaways 

or "throwaways", forced into prostitution in order to survive". 

In baie gevalle is die stiefdogter afhanklik van haar groep vriende en kan sy swig onder 

groepdruk. Die portuurgroep is dikwels vir die stiefdogter 'n ontvlugting van konflik of ander 

negatiewe gevoelens in die gesin. Die groep kan betrokke raak by wangedrag en misdaad soos 

byvoorbeeld diefstal of dwelmmisbruik en die stiefdogter neem deel aan die aktiwiteite omdat sy 
• verwerpmg vrees. · 

Daar kan aanvaar word dat die stiefinoeder kan voel sy bet nie nodig om hierdie probleme van 

die stiefdogter te hanteer nie, of dat sy vrees dit bei'nvloed haar eie kinders (indien enige) nadelig. 

Dit plaas verder moontlik druk op haar en haar se verhouding en sy kan bedreig voel 

omdat die stiefdogter meer van die vader se aandag en tyd verg as die stiefinoeder en ander 

kinders. 

3.4.4.4 SEKSUELE SAKE 

Aansluitend by afdeling 3.4.2.9 wat handel oor seksuele aangeleenthede, bet verskeie aktuele 

sake in verband met die seksuele na vore gekom wat moontlik die verhouding tussen die 
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stie:finoeder en adolessente stiefdogter kan benadeel. Alhoewel die onderstaande seksuele sake 

kan voortspruit uit ander risikofaktore, kan dit weer op sigself risikofaktore wees wat die 

verhouding tussen stie:finoeder en adolessente stiefdogter kan vertroebel. Daar word aangevoer 

dat die kinders uit 'n ongelukkige gesin 'n groter risiko loop om seksueel mishandel te word 

omdat hulle kwesbaarder staan teenoor die manipulering van die oortreder wat affeksie, 

geskenke en vriendskap as lokmiddel aanbied, aldus LeRoux et al (1992:155). 

Aanranding of verkragting: Navorsing het getoon dat kinders in hersaamgestelde gesinne 

groter risiko loop vir molestering en dat veral dogters die teiken is van stiefVaders vir seksuele 

molestering. Voorts word stiefdogters veral seksueel gemolesteer deur stieffamilielede, soos 

stiefsibbes, stiefooms ofstiefoupas (Bray & Harvey 1995:124). Dit is deur navorsing bewys dat 

23% van die molesteerders van die stiefdogters, die stiefVaders ofstiefsibbes is (Perry 1995:66). 

Prostitusie: In 'n artikel deur Opperman in Huisgenoot (5 Oktober 2000) berig Bezuidenhout, 'n 

dosent in kriminologie aan die Universiteit van Pretoria, dat ouers nie hul taak as versorgers 

vervul nie en dat navorsing toon dat 60% van kinders wat wegloop, dit doen weens armoede en 

gesinsprobleme, veral seksuele mishandeling. Ongeveer 80% van hierdie kinders is dogters. 

Navorsing het bewys dat sel:finoordpogings onder prostitute hoog is (Lauer 1998:73). Prostitute 

het dikwels 'n agtergrond van ongelukkige gesinne en groepdeelname wat prostitusie as 

aanvaarbare norm uitleet: volgens Lauer (1998:76). 

Tienerswangerskappe: In Suid-Afrika aileen is 30% van aile babas wat gebore word die uit 

tienerswangerskappe. Dogters van 16 jaar en jonger skenk geboorte aan sowat 50 000 babas 

elke jaar. Onder die swart bevolkingsgroep in Suid-Afrika was die persentasie 

tienerswangerskappe in 1994 die hoogste teen 13,7%, terwyl tienerswangerskappe in die wit 

bevolkingsgroep in dieselfde jaar die laagste was van die bevolkingsgroepe teen 6,2% (Louw, 

Van Ede & Louw 1998:415). Gouws en Kruger (1996:131) beweer verder dat 

tienerswangerskappe die gevolg is van 'n poging om te ontsnap van 'n ongelukkige huissituasie, 

asook 'n reaksie teen die verlies van 'n ouer deur egskeiding of die dood, hospitalisasie of 

institusionalisering. Voorts het baie adolessente moeders 'n geskiedenis van kindermishandeling, 

verkragting of 'n huis waar die opvoedingstyle getuig van onbetrokkenheid en waarin hulle 

slagoffers was as kinders. 
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3.4.4.5 BETROKKENHEID BY SATANISME 

Die betrokkenheid by satanisme, asook die New Age-beweging veroorsaak dikwels dat die 

stiefdogter gebreinspoel word en dade pleeg wat sy nie wou nie, ofwaarvan sy nie eens bewus 

was nie. LeBar (1989:132) is van mening dat satanisme 'n bron van kommer is: "It causes 

concern also because innocent people are led into activities and belief systems that deprive 

them of freedom of choice and the power to act in a rational manner". Woodbridge (1991:130-

131) voer aan dat 'n neutraliteit ten opsigte van waardes beklemtoon word en rebelsheid 

aangemoedig word. Marrs (1989: 119) beweer die volgende: 

"The New Age takes particular pleasure in ridiculing men and women to commit wicked 

deeds and acts. One cannot deny the evil that New Agers do and the evil that they are 

encouraging our children to do. Almost every popular ritual and practice indulged in 

and advocated today by New Agers was originally the invention of the devil". 

Die rituele is gemik op seksuele dade, gewelddadige verkragtings, die aanmoediging van moord, 

rebelsheid, verwerping van gesag, die aftakeling van die gewete, gehoorsaamheid aan Satan, 

dwelmmisbruik, en vele meer (Marrs 1989:231). LeBar (1989:139) sluit hierby aan: "Satanism 

manifests itself today in acts of violence to property, person, and mind." 

Die stiefdogter wat betrokke is by satanisme leef dikwels in vrees dat sy vervolg sal word. Sy 

kan moontlik die ouerlike gesag verwerp en rebels teenoor die gesinslede optree. Die 

betrokkenheid by dwelmmisbmik en seksuele dade is nie uitgesluit nie. Depressie en aggressie 

word dikwels by sataniste aangetref Die verhoudings in die hersaamgestelde gesin, kan skade ly 

as gevolg hiervan. Die stiefinoeder se verhouding met die adolessente stiefdogter sal hierdeur 

gekompliseer word en sy kan haar moontlik van die stiefdogter onttrek, of vrees dat die 

stiefdogter haar eie kinders nadelig kan beihvloed. 

Vervolgens sal enkele risikofaktore wat verband hou met die biologiese vader binne die 

hersaamgestelde gesin, bespreek word. 

127 



3.4.5 RISIKOFAKTORE RAKENDE DIE BIOLOGIESE VADER 

3.4.5.1 DEPRESSIE EN SP 

Die vader wat onderhewig is aan spanning of aan depressie ly, sal nie in staat wees om rasionele 

en realistiese besluite te neem en keuses uit te oefen nie. Hy kan as gevolg hiervan 'n passiewe, 

aggressiewe of gewelddadige houding openbaar (DuPlessis 1993:77). Depressie beiilvloed die 

persoon emosioneel ( ongelukkigheid), kognitief ( swak konsentrasie of negatiewe selfbeeld), 

liggaamlik (swak eetlus of slaaploosheid), asook die persoon se motivering (passief of 

gebrekkige inisiering van aktiwiteite), volgens Atkinson et al (2000:540). Voorts kan 

selfinoorddreigemente voortspruit uit 'n gevoel van onvermoe, depressie en spanning. Die 

depressiewe vader verloor belang by die gesinslewe en word geteister deur negatiewe gedagtes, 

aldus Atkinson et al (2000:540). 

Die gevolge van depressie en spanning kan daartoe lei dat die stiefinoeder meer 

verantwoordelikhede moet oomeem waarvoor sy nie eintlik kans sien nie. Sy kan voel dat die 

stiefdogter nie haar verantwoordelikheid is nie. Die stiefdogter kan verwaarloos en verward 

wees en terselfdertyd haar vader blameer vir haar ongelukkigheid. Die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan benadeel word indien die vader nie sy ouerrol kan 

vervul nie. 

3.4.5.2 WERKLOOSHEID 

Werkloosheid is 'n tendens wat toeneem in Suid-Afrika en vele gekwalifiseerde broodwinners 

ondervind probleme om werk te bekom. Die werklose vader in die hersaamgestelde gesin voel 

ontoereikend omdat hy nie vir die gesin kan sorg nie en ervaar gevoelens van moedeloosheid, 

frustrasie en voel depressief 'n Gebrek aan, of tekort aan finansiele fondse om in die behoeftes 

van die gesin te voorsien, kan velerlei nadelige gevolge he. Lauer (1998:400) is van mening dat 

werkloosheid 'n traumatiese ervaring is wat spanning teweeg bring. Werkloosheid kan ook 

gekoppel word aan gevoelens van depressie, 'n negatiewe selfbeeld, ongelukkigheid, gevoelens 

van skaamte en verleentheid, emstige geestesongesteldheid en selfinoord by die persoon wat 

werkloos is. In 'n studie wat gedoen is op die vroue van werklose mans, is bevind dat hulle 
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gesondheidsprobleme ondetvind het soos verskeie somatiese probleme, depressie en angs (Lauer 

1998:401). 

Lauer (1998:157) beweer dat werkloosheid by mans vereenselwig kan word met 'n hoer 

betrokkenheid by misdaad. Le Roux et al (1992:158) sluit hierby aan dat faktore soos 

alkoholisme en werkloosheid stressors is wat die gesinsharmonie versteur en kan aanleiding gee 

tot onbehoorlike aggressiewe aktiwiteite, insluitende seksuele mishandeling. Literatuurbronne is 

dit eens dat die gesinsverhoudings nadelig deur werkloosheid bemvloed kan word (Lauer 

1998: 158). Verhoudings binne die hersaamgestelde gesin sal bemoeilik word en die stie:finoeder 

en adolessente stiefdogter se aanpassing by mekaar kan nog meer gekompliseerd wees. 

Die navorser maak geensins aanspraak op volledigheid nie, maar weens die beperkte omvang van 

die studie sal volstaan word met genoemde risikofaktore. 

3.5 SAMEVATTING 

Hoofstuk 3 het risikofaktore bevat wat die verhouding tussen die stie:finoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin nadelig bemvloed. Hierdie risikofaktore kan ook van 

toepassing wees op ander gesinstipes. Eerstens het die fokus geval op risikofaktore wat aan die 

lig gekom het tydens die literatuurstudie van hoofstuk 2. Daama het professionele persone se 

insette rakende risikofaktore wat die verhouding tussen stie:finoeder en adolessente stiefdogter in 

die hersaamgestelde gesin soos dit tot uiting kom in die praktyk, onder die aandag gekom 

Laastens is risikofaktore uitgelig wat in addisionele bronne gevind is en wat die verhouding 

tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan benadeel. 

Om risikofaktore tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin 

te identi:fiseer, sal gebruik gemaak word van verskeie meetinstrurnente, soos vervolgens in 

hoofstuk 4 bespreek sal word. 
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HOOFSTUK4 

MEETINSTRUMENTE VIR DIE IDENTIF'ISERING VAN RISIKOFAKTORE IN DIE 

VERHOUDING TUSSEN DIE STIEFMOEDER EN ADOLESSENTE STIEFDOGTER 

4.1 INLEIDING 

Vir die evaluasie, word die kriteria in hoofstuk 1 afdeling 1.3 as die ideaal gebruik. Indien die 

biologiese vader reeds homselfby wyse van 'n verlowing aan 'n nuwe egmaat verbind het (met 

die kontrak om te trou), sal na hierdie verloofde in onderstaande konteks as "stiefinoeder" 

verwys word. Risikofaktore dui op 'n afWyking van die kriteria (vide afdeling 1.7.11 vir 

begripsverklaring). Die kriteria is die volgende: 

* die liefde, toegeneentheid en ander emosionele bande wat bestaan tussen biologiese 

vader/stiefinoeder en adolessente stiefdogter en die biologiese vader/stiefinoeder se 

verenigbaarheid met die adolessente stiefdogter 

* die bevoegdheid, karakter en geaardheid van die biologiese vader/stiefinoeder en die 

impak daarvan op die adolessente stiefdogter se behoeftes en begeertes 

* die bekwaamheid van die biologiese vader/stiefinoeder om met die adolessente 

stiefdogter te kommunikeer en die biologiese vader/stiefinoeder se insig in, begrip van en 

sensitiwiteit teenoor die adolessente stiefdogter se gevoelens 

* 

* 

* 

* 

die vermoe en geneentheid van die biologiese vader/stiefinoeder om die adolessente 

stiefdogter te begelei na gelang van haar behoeftes 

die vermoe van die biologiese vader/stiefinoeder om te voorsien in die basiese fisiese 

behoeftes van die adolessente stiefdogter, die sogenaamde "creature comforts", soos 

voeding, kleding, behuising en ander materiele behoeftes - algemeen gesproke, die 

voorsiening van ekonomiese sekuriteit 

die vermoe van die biologiese vader/stiefinoeder om te voorsien in die opvoedkundige 

welsyn en sekuriteit van die adolessente stiefdogter, beide religieus en sekuler 

die vermoe van die biologiese vader/stiefinoeder om te voorsien in die adolessente 

stiefdogter se emosionele, sielkundige, kulturele en omgewingsontwikkeling 
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* 

* 

* 
* 

* 

* 

die geestelike en fisiese welstand en morele geskiktheid van die biologiese 

vader/ stiefinoeder 

die stabiliteit of andersins van die adolessente stiefdogter se bestaande omgewing, met 

agting van die wenslikheid van die handhawing van die status quo 

die wenslikheid of andersins om die sibbes bymekaar te hou 

die adolessente stiefdogter se voorkeur as die hoftevrede is dat haar voorkeur in ag 

geneem kan word in die besondere omstandighede 

die wenslikheid of andersins van toepassing van die leerstelling van dieselfde 

geslagpassing 

enige ander faktor wat relevant is tot die betrokke saak wat die hof raak 

In hierdie hoofstuk val die klem op meetinstmmente wat gebmik kan word om die risikofaktore 

tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin te identifiseer. Die 

Ieser word daarop gewys dat gefokus word op die risikofaktore wat in die literatuurstudie 

geidentifiseer is. Die risikofaktore wat deur die professionele persone uitgelig is, is meestal 

vervat in die literatuur. Slegs enkeles wat nie in die literatuur ook vervat is nie, sal as 

risikofaktore op die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore verskyn. 

Daar is gebmik gemaak van vyf gestandaardiseerde toetse/vraelyste, sowel as een 

ongestandaardiseerde vraelys, naamlik die Risikofaktor-Agtergrondvraelys (RF

Agtergrondvraelys). Hierdie vraelys word volledig geplaas. Aan die einde van die hoofstuk sal'n 

Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore verskyn. Dieselfde risikofaktore word soms in 

verskillende gestandaardiseerde vraelyste uitgelig. 

Daar is gebmik gemaak van die volgende meetinstmmente om die risikofaktore tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter te identifiseer: 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Sestien-Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-PF) 

Hoerskool-Persoonlikheidsvraelys (HSPV) 

Emotions Profile Index (EPI) 

Ouer-kindkommunikasievraelys 

Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge 

RF-Agtergrondvraelys 
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Vervolgens sal elkeen van die meetinstrumente kortliks bespreek word en na elke bespreking van 

die meetinstrument, sal die risikofaktore wat deur die betrokke meetinstrument uitgelig kan 

word, aangedui word. 

Die HSPV (Hoerskool-persoonlikheidsvraelys) sal saam met die 16-PF (Sestien

persoonlikheidsfaktorvraelys) bespreek word, aangesien die HSPV gebaseer is op die 16-PF. 

Voortaan sal die verkorting van die vraelyste gebruik word, naamlik 16-PF en HSPV. 

4.2 PERSOONLIKHEIDSVRAELYSTE (1 6-PF EN HSPV) 

Die 16-PFis oorspronklik deur RB Cattell ontwerp. Die Suid-Afrikaanse weergawe is deur EM 

Madge en L du Toit ontwerp (Vorm Ana aanleiding van die Amerikaanse uitgawe (Form A) van 

1962 en Vorm B na aanleiding van die Amerikaanse uitgawe (Form B) van 1968}. Dit is 'n 

gestandaardiseerde en gestruktureerde vraelys wat 16 dimensies offaktore (eerste-ordefaktore) 

van die persoonlikheid ondersoek. Die 16 primere persoonlikheidstrekke kan ook in groepe 

saamgevoeg word om 'n aantal tweede-ordefaktore te vorm. 

Aldie 16-PF skale is bipoler en bevat dus twee interpreteerbare eindes wat negatief korreleer. 

Cattell soos aangehaal deur Owen en Taljaard (1988:368} omskryf die I 6-PF verder soos volg: 

"As regards the 16-PF itself, one should note that it covers, in addition to the sixteen primaries, 

some eight derivatives therefrom as second-stratum, higher-order, broader secondaries". 

Die doel van die 16-PF is om met 'n stel geselekteerde, gestruktureerde items 

en gedragsvoorspellings te maak oor die persoon wat die toets aile. 

Persone van 18 jaar en ouer wat oor 'n matriek- of gelykwaardige kwalifikasie beskik, le die 

toets af 

4.2.1 KRITERIA VIR VRAELYSTE OF TOETSE 

As 'n toets 'n konstruk wat in die lig van 'n teorie gede:finieer is, suksesvol kan meet, kan aanvaar 

word dat hierdie konstruk met ander konstrukte van die teorie sal verband hou soos dit in die 
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teorie geformuleer is, aldus Owen en Taljaard (1988:25). Die HSPV is 'n direkte uitvloeise1 van 

die 16-PF en word op leerders in die sekondere skool toegepas. 

Persoonlik.heidstoetse meet persoonlikheidstrekke met so 'n mate van akkuraatheid dat spesifieke 

en redelik betronbare gevolgtrekkings ten opsigte van menslike funksionering gemaak kan word, 

volgens Owen en Taljaard (1988:349). 

4.2.2 FAKTORE VAN DIE 16-PF 

Die volgende 16 primere faktore word gemeet: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Faktor A- terughoudendheid teenoor hartlikheid 

Faktor B- lae intelligensie teenoor hoe intelligensie 

Faktor C - egoswakheid teenoor hoer egosterkte 

Faktor E - onderdanigheid teenoor dominansie 

Faktor F - soberheid teenoor sorgvryheid 

Faktor G- laer superegosterkte teenoor hoer superegosterkte 

Faktor H- skugterheid teenoor sosiale vrypostigheid 

Faktor I - ontoegeeflikheid teenoor emosionele gevoeligheid 

Faktor L - gevoel van geborgenheid teenoor agterdogtigheid 

Faktor M- prakties teenoor onkonvensioneel 

Faktor N- naiWiteit teenoor skerpsinnigheid 

Faktor 0 - selfversekerdheid teenoor skuldgeneigdheid 

Faktor Q, - konserwatisme teenoor radikalisme 

Faktor Q2 - groepathanklikheid teenoor selfgenoegsaamheid 

Faktor Q3 - gebrekkige selfsentiment teenoor sterk selfsentiment 

Faktor Q4- lae drangpeil teenoor hoe drangpeil 

Daar word verder vyftweede-ordefaktore gei:dentifiseer, naamlik: 

* 
* 
* 

Ekstraversie 

Angs 

Geharde ewewig 
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* 
* 

Ona:thanklikheid 

Kompulsiwiteit 

• 

Die 16-PF kan met behulp van nasienmaskers gemerk word. Die norms vir vorm A is in die 

vorm van stiene beskikbaar. 

4.2.3 FAKTORE VANDIEHSPV 

Die HSPV is 'n aanpassing van Cattell se High School Personality Questionnaire. Die doel met 

die HSPV is om maksimum inligting aangaande 'n verskeidenheid persoonlikheidsdimensies van 

leerders in die sekondere skoolfase te bekom. Daar is 14 primere persoonlikheidsdimensies. 

Faktor A, B, C, E, G, H en I kom ooreen met die 16-PF. Die verskille word gevind in die 

volgende faktore, naamlik: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Faktor D - flegmaties teenoor prikkelbaar 

Faktor F - sober teenoor entoesiasties 

Faktor J- lewenslustig teenoor versigtig individualisties 

Faktor 0 - selfVersekerd teenoor bevreesd 

Faktor Q> - groepa:thanklikheid teenoor selfgenoegsaam 

Faktor Q3- onbeheersd teenoor beheersd 

Faktor Q•- ontspanne teenoor gespanne 

Die skale is ook bipoler en 'n addisionele tweede-ordefaktorskaal is teenwoordig. Die HSPV kan 

individueel of in groepsverband afgeneem word en met 'n nagesien word (Owen & 

Taljaard 1988:374). 

Vervolgens sal die risikofaktore tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter wat moontlik 

deur die 16-PF en HSPVblootgele kan word, genoem word. 
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4.2.4 RISIKOFAKTORE WAT DEUR 16-PF EN HSPV GEIDENTIFISEER KAN WORD 

Die volgende risikofaktor tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter wat met die 

hersaamgestelde gesin oor die algemeen verband hou, kan deur die persoonlikheidsvraelyste 

geidentifiseer word, naamlik: 

* Spanning (afdeling 3.2.1) 

Die risikofaktore rakende die stiefmoeder wat deur die persoonlikheidsvraelys geidentifiseer kan 

word, is die volgende: 

* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.2) 

Depressie en spanning (afdeling 3.2.2) 

Die volgende risikofaktore rakende die adolessente stiefdogter, kan deur die 

persoonlikheidsvraelys geidentifiseer word: 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.3) 

Gedragsprobleme (afdeling 3.2.3) 

Gesindheid en ingesteldheid (afdeling 3.2.3) 

Negatiewe gevoelens (afdeling 3.2.3) 

Emosionaliteit (afdeling 3.2.3) 

Selfinoordneigings of -pogings (afdeling 3.4.4.1) 

Swak selfbeeld (afdeling 3.2.3) 

Adolessente fase (afdeling 3.2.3) 

Verdedigingsmeganismes (afdeling 3.2.3) 

Risikofaktore rakende die biologiese vader wat deur die persoonlikheidsvraelys geldentifiseer 

kan word, sluit die volgende in: 

* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.4) 

Depressie en spanning ( afdeling 3.4. 5 .I) 

135 



VetVolgens word die Emotions Profile Index (EPJ) kortliks bespreek. 

4.3 EMOTIONS PROFILE INDEX (EPD 

Die EPI is 'n semi-projeksiemedium wat 'n beeld van die persoon se emosionele lewe verskaf Dit 

is gestruktureerde medium wat volgens normtabelle nagesien word. 

Tydens bepaling van die betroubaarheidsindeks meet al die produk-moment korrelasies hoer as 

+.90. Dit dui op 'n hoe betroubaarheid. Die geldigheid van die toets is bepaal op 99,9%, die 

hoogste geldigheid wat statisties bepaal kan word. 

4.3.1 DIMENSIES VAN DIE EPI 

Die EPI bestaan uit agt dimensies wat in pare gekombineer word om die persoon se oorwegende 

eienskappe te identifiseer. Die dimensies is die volgende: 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

Gehoorsaam 

W ankontrole 

Behoedsaam 

Somber 

Wantrouig 

Beheersd 

Aggressief 

Sosiaal 

Elkeen van die dimensies sal kortliks bespreek word. Die dimensie van gehoorsaamheid dui op 

iemand wat gewoonlik sonder teenstribbeling doen wat hy of sy gevra word om te doen. Persone 

wat hoe tellings in hierdie dimensie toon, word beskryf as 'n athanklike persoon, iemand wat neig 

om dinge te aanvaar en betroubaar is. Laasgenoemde persone kan maklik bedrieg word en kan 

baie ontvanklik wees. Persone met 'n lae telling, neig om dinge nie te aanvaar nie, is wantrouig 

en neig om ongehoorsaam te wees. Hulle word nie maklik bedrieg nie en is maklik krities. 
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Persone wat hoe tellings uitwys in die dimensie van wankontrole, is geneig om impulsief te 

wees, hou daarvan om nuwe dinge te pro beer, hou van nuwe ervarings, verrassings en avonture. 

Hulle is avontuurlustig en nuuskierig. Diegene met lae tellings neig om nie avontuurlustig te 

wees nie, hou nie daarvan om nuwe dinge te pro beer nie, is nie impulsief nie en skram weg van 

sosiale verkeer. 

Behoedsaam as dimensie dui op iemand wat gewoonlik versigtig is omdat hy/sy bang is vir dit 

wat met homlhaar mag gebeur. Hoe tellings in hierdie dimensie, wys op persone wat neig om 

versigtig en angstig te wees. Hulle bekommer hulself gedurig dat hulle in die moeilikheid kan 

kom en oor wat ander mense van hulle dink of oor hulle se. Persone met lae tellings neig om 

minder versigtig en angstig as die gemiddelde persoon te wees. Hulle is geneig om kanse te waag 

en kom gewoonlik maklik in die moeilikbeid. Hierdie persone doen soms gevaarlike dinge wat 

nie tot hul eie voordeel strek nie en benadeel hulself dus. 

· g van die dimensie somber, is iemand wat swaarmoedig en neerslagtig voel en 

hom-!haarself sit en verknies. Persone met hoe tellings is depressief, voel verontreg en is 

ontevrede met aspekte van sy/haar lewe. Hulle is geneig om pessimisties te wees. Die persone 

wat lae tellings in hierdie dimensie toon, is tevrede met hul lewenstyl. 'n Baie lae telling kan 

moontlik dui op ontkenning. 

Hoe tellings in die dimensie wantrouig, is persone wat geneig is om koppig, fyngevoelig en 

sarkasties te wees. Hulle is baie krities en is geneig om mense en hulle idees te kritiseer. 

Diesulkes kom oor die algemeen vyandig voor en is gereserveerde persone. Persone met lae 

tellings in hierdie dimensie neig om nie krities te wees nie en aanvaar ander mense en hul idees. 

Persone wat hul omgewing willeer ken en willeer hoe om dit te hanteer, toon hoe tellings in die 

dimensie beheersd. Hulle het die neiging om hullewenswyse te organiseer en het 'n behoefte aan 

sosiale kontak. Verder poog hulle om goed georganiseerd te wees en het goeie selfbeheer. In 

teenstelling daarmee, neig die persone met lae tellings in hierdie dimensie om hullewens op 'n 

dag-tot-dag-basis te leef en beplan nie vir die toekoms nie. Hulle is geneig om ongeorganiseerd 

in hul denke en aktiwiteite te wees. Hierdie persone beskik oor baie min selfkontrole. 
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Persone met hoe tellings in die dimensie aggressie, neig om bakleierig en aggressief te wees en 
• 

te se wat ookal op hul hart is. Hulle to on hul aggressie openlik en kan as rebels beskryf word. 

Die gene met lae tellings is nie aggressief of bakleierig nie en is effens passief Hulle sal baie min 

hul aggressie openlik toon. 

Sosiaal as dimensie dui op iemand wat vriendelik is en daarvan hou om sosiaal met ander 

persone te verkeer. Persone met hoe tellings in hierdie dimensie neig om sosiaal, vriendelik, 

liefdevol en ekstrovertief te wees. Hulle geniet dit om saam met mense te wees en hou van 

warm, vriendelike kontak met ander. Diegene met lae tellings neig om antisosiaal, onvriendelik 

en introspektiefte wees. Hulle kom gelsoleerd en teruggetrokke voor. 

4.3.2 RISIKOFAKTORE WAT DEUR DIE EPI UITGELIG KAN WORD 

Vervolgens sal aangedui word watter risikofaktore tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter uitgelig kan word deur die toepassing van die EPI. Die volgende risikofaktore 

rakende die hersaamgestelde gesin oor die algemeen, kan deur die EPI ontbloot word: 

* Spanning (afdeling 3.2.1) 

* Onverwerkte gevoelens van verlies ( afdeling 3. 2.1) 

Risikofaktore wat deur die EPI gei:dentifiseer kan word en verband hou met die stiefmoeder, is 

die volgende: 

* 
* 
* 
* 

Onverwerkte gevoelens van verlies (afdeling 3.2.2) in terme van depressie 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.2) 

Persoonlikheidsafwykings (afdeling 3.4.3.2) in beperkte mate 

Depressie of spanning (afdeling 3.2.2) 

Die volgende risikofaktore wat met die adolessente stiefdogter te doen het, kan deur die EPI 

uitgewys word, naamlik: 

* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.3) 

Swak selfbeeld (afdeling 3.2.3) 
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* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

Adolessente fase (afdeling 3.2.3) 

Gedragsprobleme (afdeling 3.2.3) 

Gesindheid en ingesteldheid (afdeling 3.2.3) 

Negatiewe gevoelens (afdeling 3.2.3) 

Emosionaliteit (afdeling 3.2.3) 

Onafgehandelde verwerking van verlies (afdeling 3.2.3) in terme van depressie 

Verdedigingsmeganismes (afdeling 3.2.3) 

Selfinoordneigings of -pogings ( afdeling 3.4 .4 .1) 

Laastens kan die EPI gebruik word om die volgende risikofaktore rakende die biologiese vader 

te identifiseer: 

* 
* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.4) 

Onverwerkte gevoelens van verlies (afdeling 3.2.4) in terme van depressie 

Depressie en spanning (afdeling 3.4.5.1) 

• 

Voorts is ook gebruik gemaak van 'n Ouer-kindkommunikasievraelys om sekere risikofaktore 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter na vore te bring. Die vraelys is in Afrikaans en 

Engels beskikbaar en die Afrikaanse vraelys verskyn volledig as Addendum C na die bronnelys. 

4.4 OUER-KINDKOMMUNIKASIEVRAELYS 

Die Ouer-kindkommunikasievraelys is ontwerp deur L de Villiers en bevat elemente waarmee 

gepoog word om 'n aantal opvoedingsgewoontes van ouers te identifiseer wat hu1 styl en 

kommunikasie bemvloed. Die bevestiging van bepaalde persoonskenmerke van adolessente is 

daarmee in verband gebring (De Villiers 1993:201). Hierdie vraelys kan met vrug gebruik word 

om sekere risikofaktore te identifiseer tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin. Dit is afgestem op adolessente en fokus op kommunikasie en 

relasievorming wat sekere persoonskenmerke by adolessente ontplooi. 

fu hierdie vraelys word gefokus op agt dimensies van oueropvoeding. Dit sal vervolgens 

bespreek word. 
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4.4.1 DIMENSIES VAN OUEROPVOEDING 

Die basisdimensies van opvoeding deur ouers is: dominansie, intoleransie, koudheid, 

onbetrokkenheid, toegeeflikheid, warmte, toleransie en betrokkenheid. Sekere 

persoonskenmerke van adolessente kan uit die dimensies voortvloei volgens De Villiers 

(1993:201): 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Dominansie 

Intoleransie 

Koudheid 

Onbetrokkenheid 

Toegeeflikbeid 

Warmte 

Toleransie 

Betrokkenheid 

Impulsiwiteit 

Emosioneel 

Nie-sosiaal 

Introvert 

Intellektuele kontrole 

Sosiaal 

Stabiel 

Ekstrovert 

Daar is 'n vergelyking getref tussen die persoonskenmerke van adolessente wat relasiesluiting 

bevorder en die momente van opvoedingskommunikasie. Daarvoor is die gestandaardiseerde 

PHSF-vraelys (Persoonlike, huislike, sosiale en formele verhoudingsvraelys) en die Ouer

kindkommunikasievraelys gebruik (De Villiers 1993:150). 

Vervolgens sal die essensies van opvoedingskommunikasie soos dit vervat is in die Ouer

kindkommunikasievraelys, kortliks bespreek word. 

4.4.2 ESSENSIES VAN OPVOEDINGSKO SIE 

Die momente of essensies van opvoedingskommunikasie wat in die vraelys betrek word, is die 

volgende: 

* Emosiemoment 

* Rasionele moment 
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• 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Magsmoment 

13uigsaatriheidsmoment 

Moment van die erkenning van die ander 

Ontmoetingsmoment 

CJespreksmoment 

Waarde-oordragmoment 

Die emosiemoment is die uiting van positiewe of negatiewe gevoelens deur die ouers as 

opvoeders teenoor die adolessent as opvoedeling. Verskeie vrae in die vraelys is gevolglik so 

saamgestel om vas te stel in watter mate die emosiemoment in ouer-kindkommunikasie 

gerealiseer word. Verkeie positiewe persoonskenmerke van die adolessent word deur 'n 

suksesvolle • emos1emoment tot stand gebring byvoorbeeld vertroue, toegeeflikheid, 

vriendelikheid, ontspanne gevoel, selfVerwesenliking en selfVertroue. 

In opvoedingskommunikasie verwys die rasionele moment na die moontlikheid van die ouer om 

hom-!haarself in die lewe van die kind in te dink, sodat laasgenoemde werklik verstaan word . 

Daarvoor benodig die ouer kennis en begrip aangaande die adolessent. In watter mate die 

rasionele moment gerealiseer word, is in verskeie vrae saamgevat. 

Die moontlikheid van die ouer om op 'n konsekwente en simpatieke wyse gesag teenoor die kind 

uit te oefen, word vervat in die magsmoment. Positiewe persoonskenmerke van die adolessent 

wat hieruit kan ontwikkel, is gesagsaanvaarding, bereidwilligheid om te waag, selfstandigheid en 

vriendelikheid. 

Die buigsaamheidsmoment in opvoedingskommunikasie verwys na die moontlikheid van beide 

ouers en adolessente om buigsaatriheid in hu1 optrede te toon. In die relasie is dit nodig dat albei 

betrokkenes mekaar tegemoet sal kom in hul onderlinge kommunikasie met mekaar. 

Die moment van erkenning van die ander verwys daama dat beide partye agting vir mekaar se 

individualiteit, andersheid en menswaardigheid sal toon. Positiewe belewing van hierdie moment, 

verskaf aan die adolessent die gevoel van sinvollieid van sy eie bestaan. Verder word positiewe 

selfkonsepvorming by die adolessent bevorder. 
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Die ontmoetingsmoment in opvoedingskommunikasie verwys na die gebeure waar die partye 

mekaar as gelykwaardiges ontmoet. Dit laat die moontlikheid dat die adolessent vryheid kan 

ervaar waarin hy/sy hom-/haarself kan wees. 'n Veilige leefruimte word geskep waarbinne die 

adolessent gemoedsekerheid kan ervaar en 'n positiewe selfkonsep kan ontwikkel. 

Die deling van 'n gemeenskaplike wereld deur die partye, word vervat in die gespreksmoment. 

Dit moenie 'n eensydige gespreksvoering wees nie, maar 'n tweegesprek waarin die adolessent 'n 

aandeel verkry in sy volwassewording en medemenslike betrokkenheid by gesinsaktiwiteite. Die 

adolessent se eiewaarde verhoog hierdeur. 

. Laastens verwys die waarde-oordragsmoment na die gebeure tydens gesprekvoering en ander 

opvoedingshandelinge wat waarde-oordrag ten doel het. Dit is normatief van aard. Die 

adolessent kan uit hierdie positiewe moment leer om hom-/haarselfte beheer, 'n gewete vorm en 

'n waardeskaal ontwikkel. 

Die sig van die antwoordblad en die toepassing van die Ouer-kindkommunikasievraelys, sal in 

die afdeling hier onder aandag geniet. 

4.4.3 TOEPASSING VAN DIE OUER-KINDKOMMUNIKASIEVRAELYS 

Die Ouer-kindkommunikasievraelys bestaan uit 'n bylae A met 'n afdeling A (algemene inligting) 

en 'n afdeling B (verkenningsvraelys vir ouer-kindkommunikasie), asook 'n bylae B wat die 

antwoordblad vir die vraelys is. Die vraelys is beskikbaar in Afiikaans en Engels. Afdeling A 

bestaan uit 7 vrae en die res van die vrae is gerig op verkenning van die ouer-kindkommunikasie. 

Die vraelys bestaan uit 90 vrae in totaal wat deur die toetspersoon ingevul moet word. 

Die response op die antwoordblad bestaan uit moontlikhede van: altyd (4), dikwels (3), soms (2) 

en nooit (1). Numeriese waardes is aan elke respons toegeken vanaf vraag 12 tot 90, soos 

aangedui na elke moontlike respons. Waar die leerder positief reageer ontvang hy/sy 'n hoe 

telling. Hierteenoor verteenwoordig "1" 'n lae telling. 
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Sekere risikofaktore tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde 

gesin, kan moontlik deur die Ouer-kindkommunikasievraelys uitgewys word. Voorts sal die 

moontlike risikofaktore genoem word. 

4.4.4 RISIKOFAKTORE WAT DEURDIE OUER-KINDKOMMUNIKASIEVRAELYS 

UITGELIG KAN WORD 

Die toepassing van die Ouer-kindkommunikasievraelys maak dit moontlik om sekere 

risikofaktore tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin uit te 

ken. Die risikofaktore wat die hersaamgestelde gesin oor die algemeen raak, is die volgende: 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

Swak kommunikasie ( afdeling 3.2.1) 

Waardes, norme en beginsels verskil (afdeling 3.2.1) 

Psigiese en fisiese ruimte ( afdeling 3 .2.1) 

Gesinsagtergrond, gewoontes en tradisies verskil (afdeling 3.2.1) 

Opvoedingstyle verskil (afdeling 3.2.1) 

Onverwerkte gevoelens van verlies ( afdeling 3. 2.1) 

Egpaar se verhouding ( afdeling 3 .2.1) 

Spanning (afdeling 3.2.1) 

Dissipline ( afdeling 3. 2.1) 

Grondslag vir positiewe verhouding ontbreek (afdeling 3.4.2.7) 

Een risikofaktor rakende die stiefmoeder, kan deur die Ouer-kindkommunikasievraelys uitgelig 

word: 

* Bantering van (stief)kinders (afdeling 3.2.2) 

Risikofaktore wat die adolessente stiefdogter raak en moontlik deur die Ouer

kindkommunikasievraelys geidentifiseer kan word, is die volgende: 

* 
* 
* 

Adolessente fase (afdeling 3.2.3) 

Gedragsprobleme (afdeling 3.2.3) 

Gesindheid en ingesteldheid (afdeling 3.2.3) 
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* 
* 
* 
* 
* 

Negatiewe gevoelens (afdeling 3.2.3) 

Emosionaliteit (afdeling 3.2.3) 

Problematiese aanpassing (afdeling 3.2.3) 

Jaloesie (afdeling 3.2.3) 

Verdedigingsmeganismes (afdeling 3.2.3) 

Wat die biologiese vader betre:t; kan die volgende risikofaktore moontlik deur die Ouer

kindkommunikasievraelys, blootgele word: 

* 
* 

Dissipline (afdeling 3.2.4) 

Konflikhantering (afdeling 3.3.5) 

'n Meetinstrument wat onder andere gerig is op die adolessent se verhouding met die ouers, is 

ook gebrnik en sal vervolgens verder belig word. Die Persoonlike vraelys vir hoerskool/eerlinge 

verskyn volledig as Addendum D na die bronnelys. 

4.5 PBRSOONLIKE VRABLYS VIR HOERSKOOLLBBRLINGB 

Alhoewel hierdie gestandaardiseerde vraelys fokus op die identifisering van adolessente wat 

groepdruk moeilik hanteer, bevat dit afdelings wat sekere risikofaktore kan uitlig wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan 

kompliseer. 

4.5.1 AGTERGROND AANGAANDE DIE PERSOONLIKE VRAELYS VIR 

HOERSKOOLLEERLJNGE 

Die gestandaardiseerde vraelys is ontwikkel deur JAC Fourie om adolessente wat groepdruk 

moeilik hanteer te identifiseer. Die rol wat portuurgroepdruk en ander swak verhoudings binne 

die hersaamgestelde gesin spee~ is reeds as risikofaktore uitgewys in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge, kan 

riskante verhoudings uitwys, asook ander faktore wat as risikofaktore in die verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan figureer. 
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Die vraelys is gerig op adolessente en is daarom geskik vir gebruik in hierdie navorsing. Voorts 

maak die vraelys voorsiening vir verskillende gesinstipes. Dit kan daarom ook aangewend word 

vir hersaamgestelde gesinne. 

Die vraelys bestaan uit twee afdelings. Afdeling A bevat 12 vrae rakende algemene inligting, 

soos die geslag van die adolessent. Afdeling B bevat 130 vrae wat gerig is op die identifisering 

van spesifieke faktore, soos in die volgende afdeling bespreek sal word. Hierdie vrae word 

beantwoord deur die hoerskoolleerlinge, deur die keuse van 'n nommer vanaf 1 tot 6. 

4.5.2 VERANDERLIKES WAT GEMEETWORD 

In die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge word vyf veranderlikes gemeet, naamlik 

groepdruk, selfkonsep, verhouding met maats of ander mense, ouer-kindverhouding en waardes. 

Aangesien al vyf hierdie veranderlikes as risikofaktore uitgelig is in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, kan hierdie vraelys die vyf 

veranderlikes as risikofaktore identifiseer. Buiten die vyfveranderlikes, is ook aandag gegee aan 

die persoonlikheid, intelligensie en prestasie van die adolessent. Ander faktore kan spruit uit 

onderstaande vyf faktore of daarmee verb and hou. 

4.5.2.1 GROEPDRUK 

Daar word vasgestel in watter mate die adolessent op sy of haar vriende aangewese is. Dit wil 

voorkom asof die adolessent wat onder groepdruk verkeer, 'n gebrek aan selfVertroue het en 

sosiaal gei:soleerd kan voel (Fourie 2001: 158). 

4.5.2.2 SELFKONSEP 

'n Persoon met gebrekkige selfkonsep kan verskillende gedragstipes toon, byvoorbeeld sosiale 

onttrekking. Fourie (2001:161) voer aan dat adolessente se selfbeeld hoog is waar hulle 

frekwensie van interaksie met vriende hoog is en dat adolessente wat in hegte en meer 

ondersteunende vriendskappe betrokke is, oor 'n meer stabiele selfbeeld beskik. 
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4.5.2.3 VERHOUDING MET MAATS OF ANDER MENSE 

'n Adolessent se selfbeeld befuvloed die verhouding wat hy/sy met maats en ander mense het. 

Fourie (2001:162) beweer verder dat adolessente wat nie vriende het nie, nie oor geleenthede 

beskik om hul sosiale behoeftes te bevredig nie. 

4.5.2.4 DIE OUER-KINDVERHOUDING 

Die vraelys poog om binne hierdie verhouding vas te stel wat die gesags-, ken- en 

vertrouensverhouding tussen die adolessent en ouers is. Kommunikasie as faktor word 

beklemtoon, omdat gebrekkige kommunikasie die gaping tussen ouers en kinders vergroot 

(Fourie 2001: 165). 

4.5.2.5 WAARDES 

Die vrae in die persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge wat met waardes verband hou, is gerig 

op die Scale of values wat deur Budhal ontwikkel is. Die volgende is items op die waardeskaal: 

geluk, gehoorsaamheid, verantwoordelikheid, eerlikheid, deursettingsvermoe, populariteit, 

hulpvaardigheid, vryheid, vriendskap, selfrespek, liefde, ambisie, kennis, bevoegdheid, 

vergewensgesindheid, onafhanklikheid, selfbeheersing, dapperheid, sekuriteit en vrede (Fourie 

2001:168). 

Hieronder volg die risikofaktore in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, wat deur hierdie vraelys gei'dentifiseer kan word. 

4.5.3 RlSlKOFAKTORE WATMOONTLIKDEURDIEPERSOONLIKE VRAELYS VIR 

HOERSKOOLLEERLINGE UITGELIG KAN WORD 

Die risikofaktore wat verband hou met die hersaamgestelde gesin in die bree, sal vervolgens 

genoem word: 

* Swak kommunikasie ( afdeling 3. 2.1) 

* Waardes, nonne en beginsels verskil (afdeling 3.2.1) 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Grondslag vir positiewe verhoudings ontbreek (afdeling 3.4.2. 7) 

Opvoedingstyle verskil (afdeling 3.2.1) 

Egpaar se verhouding (afdeling 3.2.1) 

Sibbeverhoudings ( afdeling 3.2.1) 

Onrealistiese verwagtings ( afdeling 3 .2.1) 

Dissipline (afdeling 3.2.1) 

Spanning (afdeling 3.2.1) 

Die volgende risikofaktore rakende die stiefmoeder in die hersaamgestelde gesin, is deur die 

Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge geidentifiseer: 

* 

* 

Hantering van stiefkinders (afdeling 3.2.2) 

Beperkte tyd (afdeling 3.2.2) 

Die volgende risikofaktore wat met die adolessente stiefdogter verband hou, kan deur die 

Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge uitgelig word: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Persoonlikheid (afdeling 3.2.3) 

Jaloesie (afdeling 3.2.3) 

Negatiewe gevoelens (afdeling 3.2.3) 

Swak selfbeeld (afdeling 3.2.3) 

Portuurgroepverhoudings (afdeling 3.2.3) 

Adolessente fase (afdeling 3.2.3) 

Gedragsprobleme (afdeling 3.2.3) 

Gesindheid en ingesteldheid (afdeling 3.2.3) 

Problematiese aanpassing (afdeling 3.2.3) 

Verdedigingsmeganismes (afdeling 3.2.3) 

Onafgehandelde verwerking van verlies (afdeling 3.2.3) 

Verhoudings- ander (afdeling 3.2.3) 

Wat die biologiese vader betre±: kan die volgende risikofaktore deur hierdie vraelys 

geidentifiseer word, naamlik: 
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* 
* 
* 

Werkloosheid (afdeling 3.4.5.2) 

Konflikhantering (afdeling 3.3.5) 

Verhoudings- ander (afdeling 3.2.4) 

Sekere algemene agtergrond kan waardevolle inligting verskaf om sekere risikofaktore uit te Jig 

in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

Die navorser het daarom 'n eie Risikofaktor-Agtergrondvraelys saamgestel om verdere inligting 

te bekom. Aangesien die vraelys fok:us op risikofak:tore in die verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, sal die vraelys bekend staan as die RF

Agtergrondvraelys, waar RF staan vir risikofaktore. Die vraelys bestaan uit verskillende 

afdelings wat deur die afsonderlike betrokke partye ingevul moet word. 

4.6 RF-AGTERGROND VRAELYS 

4.6.1 INLEIDING 

Die RF-Agtergrondvraelys is ontwerp om risikofaktore te identifiseer wat moontlik nie deur die 

voorafgaande meetinstrumente uitgelig is nie. Dit is 'n ongestandaardiseerde vraelys wat gemik is 

daarop om agtergrondinligting aan die toetsafuemer bekend te maak. Die verskillende partye 

(biologiese vader, stiefinoeder en adolessente stiefdogter/s) kan die vraelys anoniem voltooi. 

Die vraelys bestaan uit 145 vrae en word in afdelings ingedeel. Sekere vrae word deur albei 

ouers (biologiese vader en stiefinoeder) ingevul en is gerig op die hersaamgestelde gesin oor die 

algemeen. Verdere afdelings word onderskeidelik deur die stiefinoeder, stiefdogter en biologiese 

vader ingevul. 

4.6.2 RISIKOFAKTORE WAT MOONTLIK UITGELIG KAN WORD 

Verskeie risikofaktore kan deur die RF-Agtergrondvraelys uitgelig word. Die rasionaal op 

bladsy 150 bevat die risikofaktore en ooreenstemmende vrae wat daarop van toepassing is. 
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Na die volledige RF-Agtergrondvraelys volg die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore 

wat gebruik kan word om die risikofaktore by elke hersaamgestelde gesin aan te dui wat deur die 

verskillende meetinstrumente uitgelig is. Die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore wat 

na die RF-Agtergrondvraelys volg, word Tabel F genoem. 
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RASIONAAL VIR RF-AGTERGROND 

Risikofaktore rakende die 
134 

118 

49 
131 

130 

Rlsikofaktore rakende die stietinoeder 

144 

Rlsikofaktore rakende die 

Risikofaktore rakende die vader 
Werkloosheid 

141 
145 
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4.6.3 VOLLEDIGE RF-AGTERGRONDVRAELYS 

Naam en van: ............................................................. . 

Geslag: ...................................................................... . 

Ouderdom: ................................................................ . 

k 
. . 

Verwants ap m gesm: ................................................ . 

INSTRUKSIES 

1 Vul asb. die vraelys so eerlik as moontlik in. 

2 Beantwoord al die vrae wat op u van toepassing is. 

3 Beantwoord asb. die vrae volledig. 

4 Vra die toetsafuemer indien u iets nie verstaan nie. 

Die volgende 51 vrae rakende die hersaamgestelde gesin oor die algemeen, word deur die 

beantwoord. 

1 Het u u eie biologiese kind/ ers? Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stiefinoeder .......................... . 

2 Spesifiseer watter party bet hul eie biologiese kind/ers en hul ouderdomme, byvoorbeeld 

dogter, 14 jaar, woon by moeder ..................................................................................... . 

• • • • • • • • • • • • 0 •••••••••••••••••••• 0 0 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

3 Het albei ouers in die hersaamgestelde gesin toesig oor hul biologiese kind! ers? .............. . 

4 Indien nie, spesifiseer watter party het wettige toesig (stiefinoeder oor haar biologiese 

kinders; biologiese vader oor sy kinders; stiefinoeder se vorige eggenoot; biologiese 

vader se vorige eggenoot ) ............................................................................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5 Woon albei ouers in die hersaamgestelde gesin se kind/ers permanent in? ....................... . 

6 Besoek sommige kind/ers slegs periodiek die gesin? ........................................................ . 

7 Indien wei, watter party het besoekende kind/ers? .......................................................... . 

8 Het die hersaamgestelde gesin ontstaan na 'n egskeiding van die vader ........................... . 

en/ of 'n egskeiding van die stiefinoeder ........................................................................... . 

151 



9 Was u 'n enkelouer voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin? Vader ................... . 

Stiefin.oeder .................................................................................................................... . 

10 Indien wei, hoe lank was u 'n enkelouer voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin? 

Biologiese vader .......................................... Stiefin.oeder ............................................... . 

11 Was u 'n weduwee/wewenaar voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin? ............. . 

12 Indien wei, hoe lank was u 'n weduwee/wewenaar voor die ontstaan van die 

hersaamgestelde gesin? .................................................................................................... . 

13 Hoe lank is u tans getroud? ............................................................................................. . 

14 Hoe lank het u mekaar geken voordat u getroud is? ......................................................... . 

15 Verskil u waardes, nor me en beginsels van die van u gade? Spesi:fiseer ............................ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

16 Ongeveer hoe ver is die woonplek van die skool gelee? ................................................... . 

di lk kik .di di '? 17 Is e woonp e ges vrr e grootte van e gesm ........................................................ . 

18 Sou u dit anders wi1 he? Spesifiseer ................................................................................. . 

19 Is die finansiele inkomste van die hersaamgestelde gesin voldoende vir die behoeftes van 

die gesin? ........................................................................................................................ . 

20 Werk albei partye in die hersaamgestelde gesin tans? ....................................................... . 

21 Spesifiseer watter tipe werk/beroep u beoefen ................................................................. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

22 Word een van die partye belas met bykomende finansiele verpligtinge, byvoorbeeld 

onderhoud aan biologiese kindlers? ................................................................................. . 

23 Voel u datu deur die gemeenskap, vriende offamilie gestigmatiseer word omdat u 'n 

hersaamgestelde gesin is? ................................................................................................ . 

24 Word daar 'n negatiewe verwagting gekoester deur ander persone oor die sukses van die 

hersaamgestelde gesin? .................................................................................................... . 

25 Word die kind/ers in die hersaamgestelde gesin deur ander persone geetiketteer, omdat 

hulle deel is van die hersaamgestelde gesin? ..................................................................... . 

26 Dink u die kind/ers is ontnugter omdat die verwagting dat hul biologiese ouers moontlik 

kan verso en, nou finaal verbreek is? ................................................................................ . 

27 Is u soms verward of onseker oor die rol wat u moet vervul in die hersaamgestelde 

. ? gesm . .............................................................................................................................. . 

28 Word daar vanuit die gemeenskap, familie ofvriende druk geplaas op die wyse waarop u 

die spesi:fieke rol vervul binne die hersaamgestelde gesin? ................................................ . 
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29 Moes ofmoet enige lid van die hersaamgestelde gesin gevangenisstrafuitdien? ............... . 

30 Jndien wei, spesifiseer watter gesinslid, die rede en tydperk van die gevangenisstra£.. ..... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••••• 0 •••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 0 • 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

31 Behoort die huweliksmaats a an verskillende kerkgroepe? ................................................ . 

32 In..dien wel, spesifiseer ..................................................................................................... . 

33 Jndien wei, hoe word die praktiese reelings in die verband ten opsigte van die kind/ers 

han.teer? .......................................................................................................................... . 

34 Is of was enige lid van die hersaamgestelde gesin blootgestel aan trauma van enige aard, 

met ander woorde insidente wat u negatief ervaar het? ................................................... . 

• • • • • • • • • • • 0 ••••••• 0 •••• 0 •• 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 • 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 • 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 0 0 ••• 

35 Indien wel, spesifiseer die aard van die trauma en ouderdom waarop die persoon daaraan 

blootgestel was ............................................................................................................... . 

36 Jndien wei, bet die persoon terapie daarvoor ontvang? ..................................................... . 

3 7 Spesifiseer wat die aard en duur van die terapie was of is ................................................. . 

38 Word 'n (stief)kind/ers se ander biologiese ouer deur die skool betrek, met ander woorde, 

ontvang beide ouers byvoorbeeld uitnodigings na oueraande? .......................................... . 

39 Gebruik enige lid van die hersaamgestelde gesin meer as 2 sopies alkoholiese drank elke 

dag? ................. fudien_ ja, wie? ........................................................................................ . 

40 Gebruik enige lid van die hersaamgestelde gesin dwelmmiddels? ..................... Indien ja, 

wie? .. .............................................................................................................................. . 

41 Is enige lid van die hersaamgestelde gesin moontlik betrokke by satanisme? .................... . 

Indien ja, wie? ..... ........................................................................................................... . 

42 Is enige lid van die hersaamgestelde gesin al skuldig bevind aan ofbetrokke by seksuele 
' 

misdrywe soos molestering, verkragting, prostitusie, pomografie, of enige ander? ........... . 

...................... Indienja, wie en dui aan waaraan ofwaarby ............................................. . 

43 Was enige lid van die hersaamgestelde gesin al betrokke by wangedrag soos aanranding, 

wegloop, stokkiesdraai, egbreuk, of enige ander? ............................ Indien ja, dui aan wie 

asook die aard van die wangedrag ................................................................................... . 

44 To on enige gesinslid tekens van gewelddadigheid? ...................... Indien ja, wie en wat is 

die aard van die gewelddadigheid? ................................................................................... . 

45 Het enige gesinslid binne die hersaamgestelde gesin al met die gereg gebots as gevolg 

van 'n misdaad? ........................ Indien ja, wie en dui die aard van die misdaad aan ........... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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46 Is u bewus van enige vonn van kindennishandeling binne die hersaamgestelde gesin? ...... . 

Indien wei, spesifiseer (fisiese mishandeling, emosionele mishandeling, verwaarlosing, 

verb ale mishandeling) ...................................................................................................... . 

47 Is u bewus van enige probleem ten opsigte van die seksuele grense binne die 

hersaamgestelde gesin? (stiefkinders is aangetrokke tot mekaar, stiefvader en stiefdogter 

is aangetrokke tot mekaar, bloedskande, enige ander ) ................ Indien wei, spesifiseer 

••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 0 • 0 •••••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 ••••••••••••••• 0 0 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

48 Watter wyse/s van dissipline pas u meestal toe? (lyfstraf; weerhou noodsaaklikbede soos 

kos; weerhou luukses; "hok" die kind; ignoreer die kind; enige ander). Spesifiseer .......... . 

• • 0 • 0 •••• 0 0 0 • 0 • 0 •••••••• 0 • 0 0 0 ••••••••• 0 • 0 •• 0 0 •••• 0 •• 0 •••• 0 •• 0 • 0 •• 0 • 0 • 0 0 •••••••••••••• 0 ••• 0 ••• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 ••• 0 •• 0 •••••• 0 •••• 

49 Watter opvoedingstyl handhaafu meestal? (dominerend-outoriter; toegeeflik-permissief; 

"laat-maar-gaan"; onbetrokke; oorbeskermend; geen) .................................................... .. 

50 Is daar konflik tussen die kinders in die hersaamgestelde gesin? ...................................... . 

Indien wei, tussen watter k.inders? .................................................................................. . 

51 Is daar enige ander inligting wat u onder die aandag wil bring? Spesifiseer ....................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Die volgende afdeling met 33 vrae word slegs deur die voltooi. 

52 Beleefu as stiefinoeder rolverwarring? (ma.w. u is nie aldag seker van die rol wat u in u 

gesin vervul nie ) .............................................................................................................. . 

53 Is u ouer as 40 jaar? ........................................................................................................ . 

54 Ondervind u probleme met u eie, ofu eggenoot se kind/ers? Spesifiseer asb .................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

55 Met watter ouderdom kind/ers ondeiVind u die meeste probleme? ................................... . 

56 Wat is die geslag van die kind/ers waannee u probleme ondervind? ................................. . 

57 Wat is volgens u mening die grootste oorsaak waarom u met 'n spesifieke kind/ers 

probleme ondervind? ....................................................................................................... . 
. 

58 Verskil die gewoontes en tradisies van u egmaat van die waaraan u gewoond was? ......... . 

59 Indien wei, ontstaan daar probleme binne die hersaamgestelde gesin as gevolg daaiVan? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60 Indien u geskei is en wel u eie biologiese kindlers het, het u toesig en beheer oor bulle? 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

61 Indien u nie toesig het oor u eie biologiese kind/ ers nie, wat is volgens u die rede 

daaf\'oor? ........................................................................................................................ . 

62 Is dit vir u moeilik wanneer u egmaat se biologiese kind/ers periodiek besoek aile? .......... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

63 Beklee u tans 'n permanente werk, of'n tydelike werk? .................................................... . 

64 W at is u werksure per dag? ............................................................................................. . 

65 Sou u eerder tuis wou wees om meer tyd en aandag aan die huistake en kindlers te gee? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

66 Werk u ook Saterdae? ..................................................................................................... . 

67 Werku skofte? ................................................................................................................ . 

68 Hoe lank werk u al by die spesifieke plek? ....................................................................... . 

69 Voel u dat daar 'n stigma kleef aan stiefinoeders? ............................................................ . 

70 Gaan u gebuk onder die mite van "bose stiefinoeder" deur die gemeenskap, familie of 

vriende? .......................................................................................................................... . 

71 Ondervind u probleme met u algemene fisiese gesondheid? .............................................. . 

72 In.dien wei, spesifiseer ..................................................................................................... . 

Gb "k hr. dik "?S ifi 73 e n11 u c omese me aste. pes seer ..................................................................... . 

7 4 Is u tans onder mediese behandeling? .............................................................................. . 

75 Het u voorheen, of ontvang u tans sielkundige ofpsigiatriese behandeling? ..................... . 

76 Is u, of enige van u familie gediagnoseer met enige sielkundige ofpsigiese probleem, 

siek:te of afulyking? ......................................................................................................... . 

77 In.dien wei, spesifiseer ..................................................................................................... . 

78 Bots u persoonlikheid met die van u stiefdogter/s? ........................................................... . 

79 In.dien wei, besk.tyf die konflik ........ ................................................................................. . 

80 Besk.tyf u verhouding met u man ..................................................................................... . 

81 Hoe gereeld gebruik u alkoholiese drank? ( elke dag, 3 keer per week, 2 keer per week, 

slegs naweke, slegs per geleentheid, glad nie ) .................................................................. . 

82 Openbaar u stiefdogter tekens van enige eetstoornisse? ................. Indien wel, spesifiseer 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

83 Voel u jaloers op enige persoon in die hersaamgestelde gesin? ........................................ . 
• 

Indi . . en Ja, op me en waarom ........................................................................................... . 

84 Is daar enige ander inligting wat u onder die aandag wi1 bring? Spesifiseer. ...................... . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Die volgende afdeling met 48 vrae word slegs deur die stiefdogter ingevul. 

85 Wiljy graag meer onafhanklik (ma.w. op jou eie bene kan staan) wees as watjou 

huidige situasie jou toelaat? .. ........................................................................................... . 

86 V 1 di . . d 1 . . . ? oe t vtr JOU at vo wassenes JOU me verstaan me ....................................................... . 

87 Voe1 dit asof jou ouers en/ of stiefouer( s) jou inperk? ....................................................... . 

88 Word sekere take wat jy vroeer moes vervul, nou deur iemand anders oorgeneem? ......... . 

89 Ondervind jy probleme om binne die hersaamgeste1de gesin aan te pas? ........................... . 

90 As jy 'n keuse bet, wat sal jy wi1 verander binne die gesinsopset? ..................................... . 

91 Hoe gereeld sienjy jou biologiese moeder? ...................................................................... . 

92 Woonjy by jou biologiese moeder en besoekjy jou vader en stiefinoeder van tyd tot tyd? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

93 Indien wei, hoe gereeld gaan jy na jou bio1ogiese vader en stiefinoeder? .......................... . 

94 Hoe saljy die verhouding met jou biologiese moeder beskryf? ......................................... . 

95 Hoe sal jy die verhouding met jou biologiese vader beskryf? ............................................ . 

96 Hoe sal jy die verhouding met jou stiefinoeder beskryf? ................................................... . 

97 Is jy soms sonder rede afwesig van die skool? .................................................................. . 

W . k "d "b '? 98 oon JY soms se ere peno es me y me ........................................................................ . 

99 Is jy tevrede met jou skoolprestasies? .............................................................................. . 

100 fudien nie, waarom? ........................................................................................................ . 

101 Indi 1 d" k . d t. 1 . .. ? en we ,m JY a JY vo gens JOU vermoe presteer ................................................... ... 

102 Is jou ouers tevrede met jou skoolprestasies? ................................................................... . 

103 Kla die onderwysers oor jou gedrag? ............................................................................... . 

104 Indien we~ waaroor kla hulle? ......................................................................................... . 

105 Het jy vriende op skool? .................................................................................................. . 

106 Is jou vriende meestal ouer, jonger of dieselfde ouderdom as jy? ...................................... . 

107 Verkies jy een oftwee vriende, of'n groep vriende? ........................................................ . 

108 Wat do en julie meestal in jul vrye tyd sa am? .................................................................... . 

109 Wasjy ofvanjou vriende, of die groep vriende, betrokke by dinge watjou ongemaklik 

laat voel? ......................................................................................................................... . 

110 B . nlikh "d di' . . fin d ? ots JOU persoo e1 met e van JOU stte oe er ....................................................... . 
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111 Indien we~ beskryf die konflik ... ..................................................................................... .. 

112 Beskryfjou pa se verhouding metjou biologiese rna ......... : .............................................. . 

113 Word enige van die kinders voorgetrek? .......................................................................... . 

114 fudien wei, wie? .............................................................................................................. . 

115 Probeer jou stiefina om dinge oor te neem? ..................................................................... . 

116 fudien wei, besk:ryf ......................................................................................................... . 

117 Hoe gereeld gebruik jy alkoholiese drank? ( elke dag, 3 keer per week, 2 keer per week, 

slegs naweke, slegs per geleentheid, glad nie) ................................................................. . 

118 Gebruik jy enige dwelmmiddels? .................... Indien wei, spesifiseer ............................. . 

1 L • I • bf • f k" ? 1 9 y JY aan n eetstoorms soos u 1m1e o an ore sta nervosa .............................................. .. 

120 Is jy betrokke by satanisme? .......................................................................................... . 

121 Is daar enige vanjou vriende betrokke by satanisme? ..................................................... . 

122 Was jy al blootgestel aan enige van die volgende seksuele sake ( aanranding, verkragting, 

prostitusie, tienerswangerskap, aborsie, molestering)? .................... lndien wei, 

spesifiseer ...................................................................................................................... . 

123 Het jy jou a1 voorheen skuldig gemaak aan wangedrag soos leuens, stokkiesdraai, 

diefstal, of enige ander? ...................... Indien wei, spesifiseer ....................................... .. 

124 Is jy al gearresteer vir enige tnisdaad? ................ Indien wel, spesifiseer ......................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

125 Hoe straf jou vader jou meestal? Beskryf volledig ........................................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

126 Hoe strafjou stiefinoeder jou meestal? Beskryfvolledig ................................................. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

127 Indien jou ouers geskei is, voel jy dat jy nie lojaal is teenoor jou biologiese moeder nie, 

omdat jy van jou stiefinoeder hou of vir haar lief is? ....................................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

128 Voel jy dat jy iets of iemand belangrik in die I ewe verloor het? ....................................... . 

Spesifiseer ...................................................................................................................... . 

129 I . . 1 . . d . d" h ld . ? s JY Ja oers op emge ternan m te ersaamgeste e gesm . . ............................................ . 

Indien ja, op wie is jy jaloers en hoekom? ....................................................................... . 

130 Beskryf die verhouding tussen jou vader en stiefinoeder ................................................ .. 

131 Ondervind jy probleme met enige broers/ susters in die hersaamgestelde gesin? ............... . 

ln.dien wei, met wie en hoekom? ..................................................................................... . 
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132 Is daar enige ander inligting waarvan jy wil melding maak? Spesifiseer... ......................... . 

••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 ••• 

Die volgende afdeling met 13 vrae word slegs deur die ingevul. 

133 Het u toesig oor u biologiese kind/ers? ............................................................................ . 

134 Indien wei, om watter rede is toesig deur die hof aan u toegeken? ................................... . 

135 Is u tans werkloos? .......................................................................................................... . 

136 Indien wei, om watter rede is u werkloos? ....................................................................... . 

137 Voel u dat die inkomste nie voldoen aan die vereistes om al u finansiele verpligtinge nate 

komnie? ......................................................................................................................... . 

138 Hoe hanteer u konflik tussen u egmaat en u dogter? Spesifiseer ....................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

139 Beskt'yfu verhouding met u vrou .................................................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

140 Beskt'yfu verhouding met u dogter ................................................................................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

141 Beskt'yf u verhouding met u vorige egmaat ...................................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

142 Hoe gereeld gebruik u alkoholiese drank? ( elke dag, 3 keer per week, 2 keer per week, 

slegs naweke, slegs per geleentheid, glad nie) ................................................................. . 

143 Raak u soms gewelddadig teenoor enige lid van die hersaamgestelde gesin? ................... . 

144 I b . . lid . I . I d . lid? s u ewus van eruge gesms wat Ja oers ts op n an er gesms ................................... .. 

fudien ja, spesifi.seer ....................................................................................................... . 

145 Is daar enige ander inligting wat u onder die aandag wil bring? ........................................ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Waardes, notme en beginsels 
verskil 

tradisies verskil 

Onverwerkte 
Onrealistiese 
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Misdaad 
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van verlies 

V erskillende kerke 
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ontbreek 
Trauma 
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met 

Adolessente Vader 
Persoonlikheid Persoonlikheid 

Gedragsprobl;;e I I ~~houdings- ander 

Onafgehandelde verwerk:ing van 
verlies 
- . . . . . 

Emosionaliteit 
Problematiese 
Kontak met - · 

en 

Dieetsiektes 
~. ------7.~.~7.------

Seksuele sake 
Betrokkenheid by satanisme 

Onverwerkte gevoelens van 
verlies 
Depressie en spanning 

Finansiele ,.,..."' .......................... 



4.7 SAMEVATTING 

Die meetinstrumente wat in die empiriese studie gebruik gaan word, is in hierdie hoofstuk 

opgeneem. Daar sal van gestandaardiseerde toetse/vraelyste, sowel as 'n ongestandaardiseerde 

vraelys gebruik gemaak word. Die meetinstmmente het ten doel om die risikofaktore in die 

verhouding tussen die stiefi:noeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin te 

identifiseer. 

Hoofstuk 5 bevat 'n bespreking van die navorsingsontwerp van die empiriese studie . 

• 
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HOOFSTUK5 

NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

Die Ieser word daarop gewys dat daar van twee loodsondersoeke gebruik gemaak is. Die eerste 

loodsondersoek was die vraelys aan die stiefdogters (vide Addendum A aan die einde van 

hoofstuk 1 ). Die tweede loodsondersoek was die vraelys aan die professionele persone waar 

hulle risikofaktore moes identifiseer (vide Addendum B aan die einde van hoofstuk 1). Die doel 

van die vraelys aan die professionele persone was dubbeldoelig, aangesien die vraelys gedien het 

as loodsondersoek, asook deel gevorm het van die empiriese ondersoek. 

Hierdie hoofstuk bevat die volgende gegewens: die doel van die empiriese studie, die 

identifisering van risikofaktore, verkenningsmedia wat gebruik gaan word, selektering van die 

proeipersone, die werkswyse wat gevolg gaan word, die navorsingsmetode, aannames wat 

gemaak gaan word en die wyse waarop die resultate van die empiriese studie gefuterpreteer gaan 

word. 

5.2 BESKRYWING VAN DIE EMPIRif:SE STUDIE 

5.2.1 DIE DOEL VAN DIE EMPIRI ESE STUD IE 

Die navorsingsprobleem was die identifisering van risikofaktore in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, deur middel van verskeie 

meetinstrumente. Die Ieser word terugverwys na afdeling 1.5 waar die navorsingsprobleem 

bespreek is, naamlik watter risikofaktore word deur die meetinstrumente geidentifiseer wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan 

kompliseer. Die navorsingsprobleem vorm die algemene doelstelling van die studie, naamlik die 

identifisering van risikofaktore deur middel van meetinstrumente wat die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer (vide afdeling 1.6). Om die algemene 

doelstelling te bereik, moet die empiriese studie uitgevoer word om dit aan die praktyk te toets. 

Verskeie meetinstrumente sal aangewend word om te bepaal of die risikofaktore wat 
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gefdentifiseer is in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin, uitgelig kan word. Die Ieser word terugverwys na hoofstuk 4 waar die 

meetinstrumente bespreek is. 

Volgens die tema van die studie, poog die navorser om 'n bydrae te lewer tydens aansoeke om 

die wysiging van toesig en bewoning (beheer) waar die biologiese vader hertrou het en daar een 

ofmeer adolessente dogter/s uit sy vorige huwelik is (vide afdeling 1.3). 

W aar die algemene doel van die empiriese studie is om die meetinstmmente in die praktyk te 

toets om te bepaal in watter mate die risikofaktore in die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter in hersaamgestelde gesinne effektief gefdentifiseer kan word, moet ook 

vasgestel word of die spesifieke doelstellings bereik is. Die spesifieke doelstellings is die 

identifisering van risikofaktore in/by: die hersaamgestelde gesin oor die algemeen; die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter; die stiefinoeder; die adolessente 

stiefdogter en die biologiese vader. Verdere spesifieke doelstellings is literatuurstudie, 'n vraelys 

aan professionele persone, bestaande meetinstmmente, die ontwerp van 'n agtergrondvraelys en 

die empiriese navorsing. 

Aan die hand van die empiriese studie kan bepaal word of die navorser daarin geslaag het, a1 dan 

nie, om die algemene en spesifieke doelstellings van die studie te verwesenlik, naamlik die 

identifisering van risikofaktore deur meetinstrumente in die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

• 

5.2.2 IDENTIFISERING VAN RISIKOFAKTORE 

Die loodsondersoeke het getoon dat die aantal swak verhoudings tussen stiefinoeders en 

adolessente stiefdogters in hersaamgestelde gesinne, die aantal goeie verhoudings oorskadu. Dit 

het die navorser genoodsaak om vas te stel watter risikofaktore in bogenoemde verhoudings 

figureer wat die verhoudings benadeel. 

Nadat verskeie risikofaktore geidentifiseer en bevestig is deur literatuurstudie, professionele 

persone en lede binne hersaamgestelde gesinne, moes die navorser meetinstmmente identifiseer 
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wat die spesifieke risikofaktore in die verhouding tussen stiefinoeder en adolessente stiefdogter 

in hersaamgestelde gesinne kon uitlig. 

5.2.3 MEETINSTRUMENTE WAT IN DIE STUDIE GEBRUIK GAAN WORD 

Verskeie verkenningsmedia sal in hierdie studie gebruik word. Soos reeds genoem in afdeling 5.1 

is van twee loodsondersoeke gebruik gemaak, naamlik die vraelys aan die stiefdogters en die 

vraelys aan die professionele persone (vide Addendum A en B). Die vraelys aan die professionele 

persone was dubbeldoelig, aangesien dit eerstens as loodsondersoek gedien het en tweedens 

sekere risikofaktore moes identifiseer wat deel gevorm het van die empiriese studie. 

Om die risikofaktore te identifiseer in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in hersaamgestelde gesinne, sal van verskeie meetinstrumente gebruik gemaak word, 

buiten die ongestandaardiseerde vraelys aan die professionele persone. 

Die 16-PF en HSPV is gestandaardiseerde toetse wat gebmik sal word om 'n 

persoonlikheidsbeeld van die proe:l:persone te verkry. Die 16-PF sal toegepas word op die 

biologiese vader en stiefinoeder en die HSPV sal op die adolessente stiefdogters toegepas word. 

Die gestandaardiseerde EPI sal gebruik word om die emosionele gesteldheid van die 

proe:l:persone te bepaal en op al die gesinslede toegepas word. Met die gestandaardiseerde Ouer

kindkommunikasievraelys sal sekere risikofaktore ge1dentifiseer word wat betrekking het op die 

verhouding en kommunikasie tussen die betrokke partye. Die vraelys sal slegs deur die 

adolessente stiefdogters voltooi word. Die gestandaardiseerde Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge sal by die adolessente stiefdogter gebruik word om risikofaktore uit te lig 

betreffende verhoudings, waardes en selfkonsep. Laastens sal die navorser se eie 

ongestandaardiseerde agtergrondvraelys (RF-Agtergrondvraelys) aangewend word om 

bykomende inligting te verkry wat moontlike risikofaktore kan identifiseer tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. Die RF-Agtergrondvraelys bevat 

afdelings wat deur al die onderskeie gesinslede ingevul sal word. Opsommend is die 

meetinstrumente wat gebruik sal word, soos volg: 
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Ongestandaardiseerde vraelyste: 

Gestandaardiseerde vraelyste: 

Aan adolessente stiefdogters 

Aan professionele persone 

RF-Agtergrondvraelys 

16-PF 

HSPV 

EPI 

Ouer-kindkommunikasievraelys 

Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge 

Om aan te sluit by die toepassing van meetinstrumente, sal ook van observasie gebruik gemaak 

word tydens die empiriese studie. 

5.2.4 SELEKTERING VAN PROEFPERSONE 

Verskillende tipes hersaamgestelde gesinne sal vir die studie gebruik word, naamlik waar die 

hersaamgestelde gesin bestaan uit 'n egpaar waar albei geskei is (met verwysing na vorige 

huwelike ), 'n wewenaar wat weer getroud is met 'n weduwee of geskeide vrou, 'n huwelik waar 

een party nog nie tevore getroud was nie, of 'n huwelik waar een lid van die egpaar 'n 

adolessente dogter uit 'n vorige verbintenis het (vide gesin C afdeling 6.4). Verder sal komplekse 

of eenvoudige hersaamgestelde gesinne oorweeg word, asook gesinne waar die adolessente 

stiefdogter permanent in die gesin woon of slegs periodiek besoek a:fle. 

Aangesien dit vir die navorser onmoontlik is om die universum by haar ondersoek te betrek, sal 

'n kleiner groep uit die universum geneem word vir daardie doel en dit staan bekend as die 

steekproef(Mulder 1989:57). Hersaamgestelde gesinne is as universum geneem vir die doel van 

hierdie studie. Hierdie inligting is verkry uit leerders se leerderkaarte wat by die hoerskool 

beskikbaar is waar die navorser onderwyseres is. 

Die navorser het 172 hersaamgestelde gesinne geidentifiseer in 'n Afrikaanse hoerskool op die 

platteland. Uit hierdie universum, is hersaamgestelde gesinne gei'dentifiseer vir die steekproef op 

grond van twee veranderlikes, naamlik die biologiese vader is weer getroud (met 'n ander egmaat 

as voorheen) en die hersaamgestelde gesin het ook 'n adolessente stiefdogter (wat die biologiese 

vader se biologiese dogter is). Die verhoudings tussen die biologiese vader, stiefinoeder en 
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adolessente stiefdogter is nie 'n veranderlike nie. Op grond van hierdie veranderlikes, is 67 

hersaamgestelde gesinne gefdentifiseer waar die biologiese vader weer getroud is en daar sprake 

is van 'n adolessente stiefdogter-stiefinoederverhouding. Die steekproe£; naamlik 67 

bersaamgestelde gesinne uit die universum van 172 bersaamgestelde gesinne, verteenwoordig 

dus 38,95% van die universum 

Die 67 hersaamgestelde gesinne bet almal 'n gelyke kans gebad om aan die empiriese studie deel 

te neem. Daar is met a1 die gesinne deur middel van telefoonoproepe of gesprekvoering kontak 

gemaak. Slegs sewe gesinne was bereid om deel te neem aan die empiriese studie, dus 10,45% 

van die 67 hersaamgestelde gesinne. 

Wat die bereidwilligheid van die gesinne befuvloed bet en ook 'n leemte van die studie is, is die 

noodsaaklikheid dat minstens drie partye uit die gesin die toetsing moes ondergaan, naamlik die 

biologiese vader, stiefinoeder en ado1essente stiefdogter/s. Waar die biologiese moeder toesig 

oor die dogter bet, was die biologiese moeder dikwels teen die toetsing gekant, asook die feit dat 

sy nie by die empiriese toetsing ingesluit is nie. Stiefinoeders was soms ook negatiefteenoor die 

empiriese studie, aangesien bulle dikwels gevoel bet bulle word gestigmatiseer en bulle nie 

sensitiewe inligting bekend wou maak nie. 

' 

Die se1ektering van gesinne is verder bemoeilik deur die feit dat beelwat biologiese vaders wat 

nie toesig oor bul dogter/s bet nie, ver van bulle afwoon. Biologiese vaders wat ver woon, kon 

dus nie vir die toetsing gese1ekteer word nie. Waar een van die drie partye siek geword het, of 

nie bereid was om aan die toetsing deel te neem nie, kon die gesin nie vir die empiriese studie 

gebruik word nie. Daar was ook gesinne waar die biologiese vader of stiefinoeder skofte werk. 

In sulke gevalle kon daardie gesinne nie hul weg oopsien om aan die empiriese studie deel te 

neem nie. A1 die gesinne (ook aldie gesinslede van 'n gesin) is eenmalig en op dieselfde tyd aan 

die toetsing onderwerp. 

Die sewe gesinne wat geselekteer is om die toetsing te ondergaan, is deur middel van 'n brief van 

die navorser ingelig waaroor die studie gaan, die plek en tyd van toetsing en wat bulle kan 

verwag van die toetsing. Hulle is ook bedank vir hul bereidwilligheid om deel te neem aan die 

navorsing. Die Ieser word verwys na afdeling 5.2.5 waar die volledige brief geplaas is om die 

werkswyse wat in die empiriese studie gevolg sal word, uit te lig. 
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Die meetinstumente is uiteindelik op vyfhersaamgestelde gesinne toegepas, dus 7,46% van die 

67 geidentifiseerde hersaamgestelde gesinne. Die een gesin bet 'n week voor die voorafbepaalde 

datum van toetsing verskoning gemaak dat bulle nie meer kan deelneem aan die toetsing nie, 

aangesien die vader nagskofwerk. 'n Volgende gesin bet glad nie opgedaag nie en die volgende 

dag laat weet dat hu1 motor onklaar geraak bet op pad na die skool vir die toetsing. Die 5 

hersaamgestelde gesinne was 16 persone in totaal (N=16), aangesien een van die gesinne uit 4 

lede bestaan het. 

AI die persone bet in een lokaal byeengekom om die toetsing af te le. Elkeen bet die toetse of 

vraelyste anoniem voltooi en moes slegs 'n nommer wat aan die begin aan elkeen voorsien is, op 

die antwoordblad verstrek. Die gesinne is genommer A, B, C, ensovoorts. Elke party binne elke 

gesin bet 'n nommer by die letter gekry. Die vaders was almal 1, die stiefinoeders 2 en die 

stiefdogters 3 of 4. Die individue bet dus elkeen 'n nommer gehad soos byvoorbeeld, A3, Dl, 

C2, ensovoorts. 

' 

Alhoewel die navorser dit nie as 'n aanname noem nie, bet sy tydens die selektering van die 

proefpersone onder die subjektiewe indruk gekom dat hoe meer teenkanting en in sommige 

gevalle openlike vyandigheid sy van enige van die partye van die hersaamgestelde gesin ervaar 

bet, hoe groter die onopgeloste sake van die verlede is met 'n gepaardgaande toename in 

risikofaktore. Hierdie stelling regverdig 'n studie in eie reg. Sommige persone se hewige reaksies 

bevestig sommige van die risikofaktore wat in die literatuur uitgelig is. 

5.2.5 WERKSWYSE WAT IN DIE STUDIE GEVOLG GAAN WORD 

Loodsondersoeke is uitgevoer om vas te stel in welke mate die swak verhoudings tussen 

stiefinoeders en adolessente stiefdogters in hersaamgestelde gesinne, die goeie verhoudings 

oorskadu. Die aantal riskante verhoudings bet dit genoodsaak om risikofaktore te identi:fiseer 

wat sodanige verhoudings kompliseer. 

fuligting aangaande die risikofaktore in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in hersaamgestelde gesinne, is ingewin deur literatuurstudie, 'n ongestandaardiseerde 

vraelys aan professionele persone en informele gesprekvoering met en observasie van lede binne 
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hersaamgestelde gesinne. In die empiriese studie is meetinstrumente toegepas wat risikofaktore 

kan identifiseer tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter binne die hersaamgestelde 
• gesm. 

Daar is van die beskrywende metode gebruik gemaak om bogenoemde gegewens te verwerk en 

om die gegewens rakende die hersaamgestelde gesinne te interpreteer wat aan die empiriese 

ondersoek deelgeneem het. Die gestandaardiseerde toetse en vraelyste is volgens die 

voorgeskrewe prosedure deur 'n opvoedkundige sielkundige nagesien. Die interpretasie daarvan 

is volgens die beskrywende metode gedoen. 

Nadat die sewe hersaamgestelde gesinne gei:dentifiseer is wat aan die empiriese ondersoek sal 

deelneem, is die onderstaande brief aan elke gesin gestuur. 

Liewe Gesin 

Baie dankie vir elkeen van u wat bereid is om my te help met my navorsing. Die studie handel 

oor die identifisering van risikofaktore in die verhouding tussen die stiefmoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. 

Die gesinslede wat aan die navorsing deelneem, is die biologiese vader, stiefmoeder en 

adolessente stiefdogter!s. AI die partye moet teenwoordig wees vir die toetsing. Daar sal van 

elke party verwag word om sekere vraelyste in te vul om vas te stel of die risikofaktore wat 

gei'dentijiseer is, deur die vraelyste uitgelig kan word AI die gesinslede voltooi nie noodwendig 

dieseifde vrae nie. Die toetsing word gekontroleer deur Dr D Kruger, 'n geregistreerde 

opvoedkundige sielkundige en dosent by Unisa. Daar word gebruik gemaak van 

gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde vraelyste. 

Gesinne wat aan die navorsing deelneem, word anoniem hanteer en elke gesin kry 'n letter en 'n 

nommer. Daar sal dus gesinne A, B, C, ensovoorts wees en elke vader sal 'n nommer 1 wees, 

die stiefmoeder nommer 2 en die dogter/s 3 en 4, en so aan. Die inligting word streng vertroulik 

hanteer en u hoef dus nie u naam te verstrek indien u dit verkies nie. Die inligting word dus 

hanteer as persoon Bl, C3, ensovoorts. 
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Nadat u die vraelyste op 19 Junie (17:00) voltooi het, sal u nie weer gekontakword nie. Daar is 

dus nie sprake van hulpverlening, terapie, onderhoude of enige verdere kontak nie, behalwe 

indien u dit sou versoek. 

Dankie vir u bereidwilligheid en opo.ffering om 19 Junie om 17:00 in klas 26 by Hoi!rskool 

Brits die toetsing te kom ajle. Dit word opreg waardeer. Ek glo dat u hierdeur sal hydra 

daartoe dat ander soortgelyke gesinne daarby sal baatvind. lndien u moontlik van soortgelyke 

gesinne weet wat ook bereid sal wees om die toetsing te ondergaan, sal ek dit op prys stel as 

hulle my sal kontak. 

Christine Roos 

5.2.6 DIE NAVORSINGSMETODE 

Hierdie studie is kwalitatief gerig aangesien dit gerig is op individuele gevalle, naamlik 

hersaamgestelde gesinne. Elke hersaamgestelde gesin is geneem as 'n geval en die risikofaktore 

binne 'n hersaamgestelde gesin kan verskil van die risikofaktore in 'n ander hersaamgestelde 

gesin. Dit verskil daarom van navorsing wat op groepe gerig is (kwantitatief). 

Daar word gebruik gemaak van ex post facto-navorsing waar dit nie gaan om die oorsaak

gevolg-verband te bepaal nie, maar waar daar 'n interafhanklike verband bestaan tussen die 

veranderlikes wat met mekaar in verband gebring word. In hierdie empiriese ondersoek is die 

veranderlikes die risikofaktore en die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter in die hersaamgestelde gesin. Die meetinstrumente wat gebruik is om die 

risikofaktore te identifiseer is ook 'n veranderlike. Risikofaktore binne die verhouding tussen 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter is gei:dentifiseer alvorens dit empiries deur 
• • meetmstrumente getoets 1s. 

Die gesinne wat nie aan die empiriese ondersoek wou deehteem nie, onder andere omdat daar 

moontlik probleme binne die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter is, kan 

gesien word as 'n steuringsveranderlike. Dieselfde geld vir die gesinne wat nie aan die empiriese 

ondersoek kon deehteem nie as gevolg van ver afstande, siekte of werksure, word beskou as 

steuringsveranderlikes. 
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In hierdie studie is van die kwalitatiewe benadering gebruik gemaak soos reeds genoem Die 

ongestandaardiseerde RF-Agtergrondvraelys waar die toetspersone hu1 eie antwoorde kon 

verska£: is 'n voorbeeld van kwalitatiewe navorsing. Daar is nie spesifieke antwoorde op die vrae 

nie (oop-vrae vraelys). Ook die vraelys wat aan die professionele persone gestuur is om 

risikofaktore te identifiseer, is 'n voorbeeld van 'n kwalitatiewe benadering. By 'n kwalitatiewe 

benadering is daar dikwels sprake van persoonlike verhoudings en persoonswaardes en dit kan 

verkennend, beskrywend ofkontekstueel wees. 

5.2. 7 DIE AANNAMES VAN DIE EMPIRIESE STUD IE 

Die aannames wat in hierdie studie gemaak is, is die volgende: 

* 

* 

* 

* 

By enige hersaamgestelde gesin is risikofaktore in 'n mindere ofmeerdere mate 

teenwoordig. 

Elke hersaamgestelde gesin toon unieke eienskappe, afgesien van universele eienskappe, 

vanwee die samestelling daarvan. 

Verskillende mense beleef risikofaktore verskillend. 

Persone wat die meetinstrumente toepas en interpreteer, is neutraal. 

5.2.8 HIPOTESESTELLING 

Gesien in die lig van die wat die navorsing ten doel het en die oorwegend 

kwalitatiewe aard van die studie, word daar geen hipoteses gestel nie, maar slegs aannames 

gemaak. 

5.2.9 INTERPRETASIE VAN DIE RESULT ATE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die gegewens van die evaluasie word op die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore 

aangedui. Hierdie resu1tate word dan vergelyk teen die kontrole/agtergrondgeskiedenis om te 

bepaal of die navorsingsprobleem se doelstellings deur hierdie studie verwesenlik is. 
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Die interpretasie van die gegewens van die empiriese ondersoek in hoofstuk 6, sal hoofsaaklik 

kwalitatief van aard wees. 'n sal gegee word (in die vorm van verslae) van die 

onderskeie risikofaktore wat in elkeen van die hersaamgestelde gesinne gei:dentifiseer is en wat 

die verhouding tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter bemoeilik. Sodoende sal 

vasgestel kan word of die meetinstrumente die risikofaktore kon identifiseer in die verhouding 

tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin, soos aanvanklik 

deur die navorser ten doel gestel is. Na aanleiding hiervan, kan afleidings en gevolgtrekkings 

gemaak word waar die gei'nterpreteerde data binne die raamwerk van die literatuurstudie val. 

5.3 TEN SLOTTE 

Die volgende hoofstuk bevat die bespreking van die gevallestudies. Rinne elke hersaamgestelde 

gesin, sal minstens drie gesinslede (biologiese vader, stie:finoeder en adolessente stiefdogter) 

bespreek word en die risikofaktore sal telkens belig word. Aan die einde van elke 

hersaamgestelde gesin sal die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore vir daardie gesin 

gegee word met die gei:dentifiseerde risikofaktore. 
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HOOFSTUK6 

EMPffiiESE STUDIE 

6.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word vyfhersaamgestelde gesinne bespreek. Daar sal verwys word na gesin 

A, B, C, D en E. Die biologiese vader sal saam met die letter 'n nommer 1 kry (Al ), die 

stiefinoeder sal'n nommer 2 saam met die letter kry (C2) en die stiefdogter(s) sal nommers 3 of 

4 by die letter kry (B3 ofB4). 

By elke hersaamgestelde gesin, sal die individuele lede eers apart bespreek word met die 

risikofaktore wat by hulle ge1dentifiseer is. Daama sal 'n bespreking gegee word van die 

hersaamgestelde gesin as eenheid met die risikofaktore wat op die gesin van toepassing is. 

Afleidings en aanbevelings sal daama volg. Die Ieser word daarop gewys dat elke 

hersaamgestelde gesin met die individuele lede, slegs bondig bespreek sal word vanwee die 

beknopte omvang van die studie. Daar word veral gefokus op die bepaalde risikofaktore wat by 

elke gesin ge1dentifiseer is. Hierdie risikofaktore sal op die Samevattende evalueringsblad vir 

risikofaktore aangebring word soos dit by elke hersaamgestelde gesin gemanifesteer het. 

6.2 GESIN A 

6.2.1 ALGEMENE INLIGTING 

Hierdie hersaamgestelde gesin bestaan uit vyf gesinslede, waarvan drie aan die studie 

deelgeneem het. Die oudste stiefdogter (18 jaar) wou nie aan die navorsing deelneem nie en die 

jongste broer was uitgesluit vir die doel van hierdie studie. Een stiefdogter (16 jaar) het aan die 

navorsing deelgeneem. 

Die huwelik bestaan reeds 10 jaar en die stietkinders besoek die komplekse hersaamgestelde 

gesin slegs periodiek. Albei partye (stiefinoeder en biologiese vader) het hul eie biologiese 

kinders, alhoewel die stiefinoeder se kinders reeds mondig is en die huis verlaat het. Die 
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biologiese vader het nie toesig oor sy biologiese kinders nie en hulle woon by hu1 biologiese 

moeder. 

Albei ouers werk en die gesin se sosio-ekonomiese gesteldheid is goed. Beide die ouers is geskei 

van hu1 vorige egmaats en was vir 'n tydperk enkelouers voordat hulle getroud is. Die biologiese 

vader het bykomende finansiele verpligtinge ten opsigte van sy biologiese kinders. 

6.2.2 BIOLOGIESE VADER- AI 

Daar sal eers 'n persoonsbeeld van die biologiese vader gegee word soos wat dit deur die EPI en 

16-PF gefdentifiseer is. Daama sal die risikofaktore wat by die vader gerdentifiseer is, kortliks 

beskryfword. 

6.2.2.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die biologiese vader se persoonlikheidstrekke in terme van die EPI het getoon dat geen konflikte 

op die pro:fiel voorgekom het nie en die resultate dus aanvaar kan word as 'n ware weerspieeling 

van sy persoonlikheid. Die vader toon 'n baie positiewe selfbeeld, dalk onrealisties hoog. Hy 

aanvaar dinge maklik en kan maklik befuvloed word. Hy sal nie as 'n persoon beskryfword wat 

sterk standpunt kan inneem nie. Verder is hy geneig om effe voorspelbaar te wees en altyd 

dieselfde dinge te doen. Hy hou nie baie daarvan om nuwe moontlikhede te ondersoek nie, 

alhoewel hy soms op die ingewing van die oomblik iets nuuts of anders sal probeer. 'n Volgende 

dimensie beskryf hom as iemand wat besonder onkrities is en dinge gemaklik aanvaar. Hy leef 

ook nie besonder planmatig nie en hanteer elke dag maar soos dit kom Hy beskik ook nie oor 

baie selfbeheersing nie. Die vader is nie aggressiefnie en sou as ietwat passiefbeskryfkan word. 

Verder is die vader 'n vriendelike persoon wat van sosiale kontak met mense hou. Sy 

sosialisering kan egter soms impu1sief en onsensitief in omvang wees. 

Die persoonlikheidsamestelling van die biologiese vader op die 16-PF het getoon dat hy 

kognitiewe aspekte op 'n meer konkrete vlak beredeneer. Hy is ongeerg en benut geleenthede 

soos wat dit voordoen. Die vader is 'n joviale persoon wat soms arrogant kan voorkom Hy 

beskik oor moed om uitdagings die hoof te bied. Hy is redelik gedu1dig en bevraagteken nie 
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homself of ander mense nie. Hy is nie sosiaal vaardig nie en is reguit, natuurlik en naie£ Die 

gebrek aan spreiding (scattering) op sy profiel kan met swak selfkennis vereenselwig word. 

Geen konflikte kom op die profiel voor nie. Geen uiterste tellings het by die 16-PF voorgekom 

nie. Hieruit is dit duidelik dat die biologiese vader (AI) se EPI en 16-PFmekaar verifieer . 

•• 
6.2.2.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

By die biologiese vader (AI) is vier risikofaktore gei:dentifiseer ten opsigte van die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in hierdie hersaamgestelde gesin. Hierdie 

risikofaktore kan dus die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter benadeel. 

i Persoonlikheid 

Die biologiese vader se persoonlikheidstrekke toon dat hy nie sterk standpunt kan inneem nie. 

Sekere situasies in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter noodsaak 

egter dat hy moet standpunt inneem Die feit dat hy dinge gemaklik aanvaar en onkrities is, kan 

veroorsaak dat hy nie werklike probleme tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter insien 

nie. Die vader beskik nie oor baie selfbeheersing nie, wat daartoe kan lei dat hy impulsief optree 

in komplekse situasies wat seltbeheersing verg. Sy passiewe geaardheid kan probleme 

veroorsaak veral in situasies wanneer van hom verwag word om dissipline te handhaa£ Die 

vader se konkrete beredenering kan problematies wees indien die ander gesinslede kognitiewe 

aspekte op 'n meer abstrakte vlak beredeneer. Swak kommunikasie kan voortspruit nit die feit 

dat die vader nie sosiaal vaardig is nie. Die vader se persoonlikheid mag ook met die ander 

partye se persoonlikhede hots, wat aanleiding tot konflik en swak verhoudings kan gee. 

ii Verhouding met vorige egmaat 

Die vader beskryf sy verhouding met sy vorige egmaat as redelik. Hierdie risikofaktor blyk van 

belang te wees, aangesien die stiefinoeder meen die stiefdogter se biologiese moeder beihvloed 

haar dogter negatiefteenoor die stiefinoeder. Die biologiese vader is bewus hiervan, maar neem 

nie standpunt in om hierdie aspek in die verhouding aan te spreek nie. Sy 

kommunikasievaardighede laat hom nie toe om probleme met sy vorige egmaat te bespreek nie. 
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ill Ander verhoudings 

Swak kommunikasievermoens en die feit dat hy onkrities en nie sosiaal vaardig is nie, veroorsaak 

dat die biologiese vader se ander verhoudings soms problematies is. Alhoewel die vader sy 

verhouding met sy dogter as uitstekend bes~ is dit nie hoe sy die verhouding ervaar nie. Die 

vader beskryf sy verhouding met sy dogter as uitstekend en die verhouding met sy vrou as goed. 

Daar is 'n duidelike onderskeid tussen goed en uitstekend. Dit blyk uit die RF-Agtergrondvraelys 

dat onderlinge verhoudings binne die hersaamgestelde gesin nie baie goed is nie. Die vader toon 

tekens van gebrekkige selfkennis en ken ook nie die ander gesinslede goed nie. Hy is onbewns 

van trauma wat sy vrou vroeer ervaar het en is ook onbewns van sy dogter se griewe en 

ongelukkigheid. Die vader erken: Hoe ouer die kinders word, hoe meer gevalle van konjlik

vera/ in hulle tienerjare. Hieruit is dit duidelik dat die grondslag vir gesonde verhoudings 

ontbreek naamlik begrip, vertroue en gesag. 

iv Konflikhantering 

Soos blyk nit die vader se persoonlikheidsamestelling, is dit duidelik dat hy nie daarin slaag om 

konflik tussen sy vrou (die stiefinoeder) en sy dogter ( adolessente stiefdogter) te hanteer nie. Dit 

plaas die verhouding onder druk, aangesien albei die partye (stiefinoeder en stiefdogter) 

verontreg voel. Hulle albei meen die vader bevoordeel die ander party. Die vader se self Ek 

hanteer konjlik tussen my vrou en dogter baie moeilik - probeer neutraal bly - wil nie kant kies 

nie. 'n Houding van neutraliteit kan by beide die stiefinoeder en adolessente stiefdogter die 

persepsie laat dat hulle verontreg is. Die stiefdogter skryf Ek wens net my pa kan ons glo 

teenoor my stiefmoeder. Dit maak my baie seer en ongelukkig as my pa altyd haar kant vat. 

Volgens die stiefinoeder word sy die reg ontneem om die kinders te dissiplineer en word 

sommige kinders bevoordeel. 

6.2.3 STIEFMOEDER- A2 

Daar sal vervolgens 'n persoonsbeeld van die stiefinoeder gegee word soos dit deur die EPI en 

16-PF uitgelig is. Die navorser poog om die verskille in persoonlikhede tussen die gesinslede te 

beklemtoon. 
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6.2.3.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Volgens die EP!kom daar geen konflikte op die profiel van die stiefinoeder (A2) voor nie en die 

resultate kan dus aanvaar word as 'n ware weerspieeling van haar persoonlikheid. Soos in die 

geval van AI, beskik die stiefinoeder ook oor 'n baie positiewe selfbeeld wat dalk onrealisties 

hoog is en is ook iemand wat dinge maklik aanvaar sonder om dit te bevraagteken. Verder toon 

haar persoonlikheid 'n verdere ooreenkoms met die van die biologiese vader deurdat sy nie sterk 

standpunt kan inneem nie. Volgens die 16-PF is dit 'n verdedigingsmeganisme. Die stiefinoeder 

hou nie daarvan om nuwe dinge te implementeer nie en sou as rigied beskryf kan word. Hierdie 

persoonstrek kan kommunikasie bemoeilik en die toepassing van reels en dissipline benadeel. Sy 

is voorts geneig om versigtig en angstig te wees en haar te bekommer oor wat mense van haar 

dink of se. Die stiefinoeder is temeergedruk en ontevrede met sekere aspekte van haar lewe. Sy 

voel dat sy dinge ontbeer. In teenstelling met haar egmaat, kan sy goeie selfbeheer uitoefen en 

hou daarvan om georden te lewe. Sy sal heel waarskynlik deur ander mense as georganiseerd 

beskryf word. Haar aggressie meet besonder laag en daar bestaan 'n moontlikheid dat sy dit 

onderdruk. 

Die 16-PF en EPI het ook in die geval van die stiefinoeder se persoonlikheidsamestelling, geen 

konflik getoon nie en die EPI en 16-PF verifieer mekaar. Die stiefinoeder is 'n emosioneel 

stabiele persoon wat haarself kan laat geld. Sy is 'n harde mens. 'n Moontlike 

verdedigingsmeganisme van haar is die wyse waarop sy inskiklik is en mense oenskynlik vertrou. 

Die stiefinoeder is selfVersekerd en tevrede met haarself as persoon. Die wyse waarop sy 

tradisies en norme oenskynlik nougeset navolg, is eerder 'n verdedigingsmeganisme as 'n ware 

persoonlikheidstrek. Sy is 'n ontspanne persoon . 

•• 
6.2.3.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Daar het verskeie risikofaktore na vore gekom by die stiefinoeder wat die verhouding tussen 

haar en die stiefdogter kompliseer. 
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i Besoekende stiefdogter 

Vanwee die stiefinoeder se rigiede en georganiseerde geaardheid, kan besoekende stiefkinders 

vir baar probleme skep in soverre dit baar buishouding ontwrig. Volgens die stiefinoeder moet 

die stiefdogter verplig word om baar aan te pas by die nuwe buishouding. Literatuurstudie bet 

getoon dat besoekende stiefkinders 'n risikofaktor is, aangesien bulle min geleentheid kry om 'n 

positiewe verbouding met die stiefinoeder op te bou. Dit blyk in hierdie geval van toepassing te 

wees, aangesien daar steeds na 10 jaar nog nie 'n positiewe verbouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter bestaan nie. Die stiefinoeder se: Die kinders se vader het my nie die 

geleentheid gegun om met hulle 'n verhouding te bou nie. Noudat die stiefkinders ouer word en 

bulle menings in ag geneem word, besoek bulle die vader en stiefinoeder baie min. Volgens die 

stiefinoeder is dit vir baar moeilik wanneer die stiefdogter besoek afle, omdat sy nie toegelaat 

word om baar aan te spreek as sy ( stiefinoeder) ontevrede is oor iets nie. 

ii Bantering van die stiefdogter 

Die stiefinoeder se outokratiese ingesteldheid en tipe persoonlikheid, veroorsaak dat sy die 

stiefdogter met min respek bebandel en voel dat sy op grond van baar posisie gerespekteer moet 

word, in plaas van respek wat op grond van attribute betoon word. Die stiefinoeder is 'n barde 

persoon soos deur die 16-PF uitgelig is. Die EPJ bet getoon dat sy rigied is. Sy verwag dat die 

stiefdogter presies aan baar eise moet voldoen en is nie buigsaam in die bantering van die 

stiefdogter nie. Die stiefdogter bevestig dit op die RF-Agtergrondvraelys soos volg: Sy is altyd 

reg. 

iii Persoonlikheid 

Die stiefinoeder bet op die RF-Agtergrondvraelys die konflik met die stiefdogter beskryf as die 

gevolg van die verskil in bul persoonlikhede. Op dieselfde vraelys bet die stiefinoeder asook die 

stiefdogter bevestig dat bulle persoonlikhede bots. Die stiefinoeder se dat sy spontaan is en 

maklik met mense gesels. Die stiefdogter daarenteen is teruggetrokke en in baarself gekeer. Die 

16-PF, HSPV en EPI bet ook getoon dat daar verskille in die persoonlikhede van die 
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stie:finoeder en stiefdogter is. Die stie:finoeder vind dit moeilik, ofbeskik nie oor die vaardighede 

om die stiefdogter se aggressie en rebellie te hanteer nie. 

iv Onverwerkte gevoelens van verlies 

Die feit dat die stie:finoeder se persoonlikheidsamestelling telkens getoon het dat sy 

verdedigingsmeganismes toepas ( ontkenning, inskiklikheid, oenskynlike vertroue, nougesette 

navolging van tradisies en nor me), kan die oorsaak wees van onverwerkte gevoelens van verlies. 

Moontlik voel sy ook onvergenoegd, omdat haar biologiese kinders nie meer permanent by haar 

kan inwoon nie, omdat hulle reeds mondig is. Sy voel dat sy alleen staan in die botsende 

verhouding met die stiefdogter en dat haar man haar nie genoeg ondersteun nie. 

v Spanning 

Alhoewel die 16-PF getoon het dat die stie:finoeder 'n ontspanne persoon is, het die EPI uitgelig 

dat sy angstig en versigtig is. Sy bekommer haar oor wat mense van haar dink of se. Hierdie 

inligting korreleer met die inligting in die RF-Agtergrondvraelys waar dit duidelik geword het 

dat die stie:finoeder spanning ondervind as gevolg van etikettering en stigmatisering. Sy het ook 

bevestig dat sy gebuk gaan onder die mite van "bose stie:finoeder". Verder is die stie:finoeder 

gespanne oor die problematiese verhouding met die stiefdogter, wat ook die verhouding tussen 

haar en haar man onder druk plaas. Sy haal dit telkemale op dat konflik met die stiefdogter vir 

haar 'n probleem is, aangesien die vader haar die reg ontneem om hulle tereg te wys. Volgens die 

EPI is die stie:finoeder teneergedruk en ontevrede met sekere aspekte van haar lewe. Sy voel dat 

sy dinge ontbeer. Die stiefinoeder ondervind voorts spanning wat betref die rol wat sy moet 

vervul in die hersaamgestelde gesin. Hierdie risikofaktor sal verder belig word in die volgende 

afdeling. 

vi Rolverwarring 

Die stie:finoeder se rolverwarring word bewys deur die feit dat sy glo sy moet gerespekteer word 

deur die stiefdogter op grond van haar posisie as stie:finoeder. Die literatuur het egter bewys sy 

moet die stie:finoederrol verwerf Die leser word terugverwys na afdeling 2.5.1. Die stie:finoeder 

dink net aan haarself ( egoisties) en haar eie behoeftes en neem nie die stiefdogter se behoeftes is 
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ag nie. Sy bevestig dit deur die volgende woorde: Die kinders moet verplig word om hulle aan 

te pas by die nuwe huishouding en moet te aile l)le die stiefmoeder respekteer. 

vii Ouderdom 

Die stiefinoeder is ouer as 40. Tien jaar gelede toe die hersaamgestelde gesin ontstaan het, was 

sy reeds ouer as 40. Dit word 'n verswarende risikofaktor, aangesien die stiefinoeder in die RF

Agtergrondvraelys uitgelig het dat sy probleme ondervind wat gekoppel kan word aan die 

menopouse. 

viii Biologiese moeder van stiefdogter 

Die stiefdogter se biologiese moeder is volgens die stiefinoeder 'n probleem, aangesien sy die 

stiefdogter aanhits teen die stiefinoeder en die vader, soos uitgelig in die RF-Agtergrondvraelys. 

Die stiefdogter woon ook by die biologiese moeder en besoek die hersaamgestelde gesin net 

periodiek. Dit is daarom moontlik dat die biologiese moeder haar dogter negatief teenoor die 

stiefinoeder kan befuvloed. 

ix Dissipline 

Dit blyk dat die stiefinoeder van die stiefdogter verwag om haar altyd te respekteer as haar 

stiefinoeder. Sy wi1 die stiefdogter dissiplineer soos wat sy haar eie kinders gedissiplineer het. 

Die Iiteratuur het telkens bewys dat dit beter is as die stiefinoeder die rol van vriendin vertolk 

(vide afdeling 2.17.1 ). Die stiefdogter sal derhalwe minder rebels en opstandig raak. Die 

stiefinoeder voel dat sy nie eers oor die reg beskik om met die stiefdogter te praat oor verkeerde 

optredes nie, volgens die RF-Agtergrondvraelys. A1 toon die stiefinoeder volgens die EPI dat sy 

goeie selfbeheer kan uitoefen, het sy al die stiefdogter se lip stukkend geslaan. Hierdie aspek sal 

verder belig word in afdeling 6.2.5.2. 

x Algemene gesondheid 

Die stiefinoeder ondervind probleme wat verband hou met menopouse en gebruik medikasie 

daarvoor. Sy het ook tiroiedprobleme waarvoor sy chronies medikasie gebruik. Volgens die EPI 
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is die stiefinoeder temeergedruk en ontevrede met sekere aspekte van haar lewe. Haar 

menopouse en tiroiedprobleme kan bydra tot hierdie emosies. 

xi Stigmatisering 

Soos reeds genoem is in afdeling v hierbo wat handel oor spanning, is stigmatisering 'n 

risikofaktor vir die stiefinoeder in die verhouding tussen haar en die stiefdogter. Die stiefinoeder 

voel dat sy geetiketteer word en gebuk gaan onder die mite van "bose stiefinoeder". Hierdie 

gevoelens is grootliks as gevolg van die uitlatings van die biologiese moeder van die stiefdogter. 

In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefinoeder dit uitgewys dat sy gestigmatiseer word deur 

die stiefdogter se biologiese moeder. 

xii Verhouding met die egmaat 

Die verhouding wat die stiefinoeder met haar man het, word deur haarself in die RF

Agtergrondvraelys beskryf as: Baie goed, buiten wanneer ek en sy kinders bots. Haar man 

beskryf op sy beurt hulle verhouding as goed, waar hy die verhouding met sy dogter as 

uitstekend beskryf. Die stiefinoeder het dit telkens onder die aandag gebring dat die verhouding 

met haar man goed is, totdat sy haar stiefdogter wil teregwys. In die RF-Agtergrondvraelys 

skryf die stiefinoeder verder: .. . solank ek nie ontevrede raak en met haar moet praat oor 

verkeerde optredes nie, is daar nie probleme nie. Die stiefinoeder het voorts laat blyk dat dit vir 

haar ontstellend is wanneer sy met die stiefdogter bots en die vader party trek teen die 

stiefinoeder. Dit benadeel die egpaar se verhouding. 

6.2.4 STIEFDOGTER- A3 

Die persoonsbeeld van die stiefdogter soos dit belig is deur die HSPV en EPI sal vervolgens 

bespreek word. Daama sal die risikofaktore rakende die stiefdogter onder die aandag gebring 

word. Die risikofaktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter 

kompliseer en benadeel sal bespreek word. 
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6.2.4.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die EPI en HSPV verifieer mekaar en daar het geen uiterste tellings by die HSPV voorgekom 

nie. Een konflik bet op die profiel voorgekom 

Volgens die EPI is die stiefdogter se beskouing van haarselfbesonder negatief en weerspieel'n 

diep ongelukkige en onveiVUlde wese. Dit word bevestig deur haar hoe tellings op depressie en 

aggressie. Sy onderdruk positiewe emosies en gee vrye teuels aan negatiewe emosies. Voorts is 

die stiefdogter besonder krities, aanvaar dinge nie maklik nie en is ongehoorsaam Sy kan ook 

beskryf word as selfbewus, versigtig en angstig. Verder is die stiefdogter depressief en kon 

moontlik al sel:finoord oorweeg bet. Sy neig om hardkoppig en sarkasties te wees en kan 

moontlik as 'n vyandige persoon deur ander waargeneem word. Die stiefdogter is aggressief en 

bakleierig en kan as rebels beskryf word. Sy hou nie daarvan om te sosialiseer nie en neig om 

haarselfte onttrek. 

Die gegewens op die HSPV bet die persoonsamestelling van die stiefdogter verder belig. Die 

stiefdogter beredeneer kognitiewe aspekte op 'n meer konkrete vlak. Sy neig om prikkelbaar te 

wees en aggressie en rebellie kom voor. Sy vertoon nie lewensblyheid nie en haar soberheid sal 

met depressie vereenselwig kan word. Die stiefdogter kom ongeerg voor en is iemand wat nie 

baie deursettingsvermoe bet nie. Sy sluit haarself af van ander se goedbedoelde voorstelle. Sy 

hou van ongebondenheid. Voorts is die stiefdogter effens skaam en skugter en besonder 

individualisties. Sy is daarop ingestel om haar eie ding te doen. Sy het nie baie vriende nie en 

verkies om haar eie besluite te neem Die stiefdogter is verder geneig om haar eie kop te volg en 

verkies om standaarde te ignoreer. 

•• 
6.2.4.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Die onderstaande risikofaktore wat by die stiefdogter geidentifiseer is, kan die verhouding tussen 

haar en die stiefinoeder benadeel. 
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i Persoonlikheid 

Die stiefdogter se persoonlikheid bots in sekere opsigte met die van die stiefinoeder. Die 

stiefinoeder aanvaar dinge maklik en die stiefdogter is besonder krities. Verder is die stiefdogter 

ongeerg en die stiefinoeder rigied en georganiseerd. Die stiefinoeder se aggressie meet laag en 

die stiefdogter to on hoe tellings op aggressie. W aar die stiefinoeder 'n emosioneel stabiele 

persoon is, toon die stiefdogter tekens van emosionele labiliteit. Tradisies en norme word 

nougeset deur die stiefinoeder nagevolg en die stiefdogter verkies om standaarde en norme te 

ignoreer. Die stiefdogter bevestig in die RF-Agtergrondvraelys dat haar persoonlikheid met die 

van haar stiefinoeder bots. 

ii Swak selfbeeld 

Die stiefdogter se swak selfbeeld word uitgelig deur die EPI en die Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge. Die stiefdogter voel onseker oor haarself en voel nie juis dat sy iets met haar 

lewe bereik nie. Sy voel sy het glad nie haar lewe onder beheer nie en het nie vir haarselfhoop in 

die lewe nie. Voorts voel die stiefdogter altyd dat sy niks goeds kan doen nie en voel dikwels dat 

sy nerens inpas nie. Sy is nie vir haarself aanvaarbaar nie en twyfel dikwels oor wie en wat sy is. 

Die stiefdogter erken sy het nie genoeg selfVertroue om vrae in die klas te vra nie. Sy sou baie 

dinge van haarselfwou verander as sy kon. Haar lewe is nie juis vir haar sinvol nie en sy is nogal 

geneig om haarself af te kraak. 

Die leser word terugverwys na afdeling 2.20.2 waar die selfkonsep van die stiefdogter bespreek 

is. Die stiefdogter (A3) het nie aangepas in die hersaamgestelde gesin nie, sy het 'n swak 

verhouding met die stiefinoeder en daar was verskeie veranderinge in die hersaamgestelde gesin 

wat die stiefdogter nie suksesvol verwerk het nie. Haar swak selfbeeld kan die gevolg wees 

hiervan. Die swak verhoudings binne die hersaamgestelde gesin, in die besonder met die 

stiefinoeder, kan haar swak selfbeeld verder benadeel. Die stiefdogter se swak selfbeeld 

kompliseer die verhouding tussen die stiefinoeder en die stiefdogter, omdat dit duidelik is dat die 

stiefinoeder dit nie raaksien nie en die stiefdogter nie ondersteun nie. Sy verstaan nie die 

stiefdogter se swak selfbeeld nie en doen nie iets daaraan om dit te verbeter nie. Die stiefdogter 

se gevoelens van ongelukkigheid en depressie wat onder andere 'n uitvloeisel is van haar swak 
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selfbeeld, word nie deur die stiefinoeder in ag geneem nie, maar eerder nog meer negatief 

befuvloed. Die swak selfbeeld dien daarom as risikofaktor in die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter en kompliseer die reeds problematiese verhouding. 

iii Adolessente fase 

Die feit dat die stiefdogter in haar middeladolessente fase verkeer (16 jaar), dien as verdere 

risikofaktor in die verhouding tussen haar en die stiefinoeder. Verskeie faktore wat met 

adolessensie geassosieer kan word, is teenwoordig by die stiefdogter. Hierdie faktore kompliseer 

die reeds problematiese verhoudings binne die hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder bevestig 

in die RF-Agtergrondvraelys dat sy die meeste probleme ondervind met die stiefdogters. Die 

ouer stiefdogter wat nie aan die navorsing wou deelneem nie (18 jaar) is so negatiefteenoor die 

stiefinoeder dat sy geweier het om aan die empiriese studie deel te neem. Sy trou binnekort in 'n 

poging om te ontsnap van haar omstandighede, volgens die jonger stiefdogter. 

Eie aan adolessensie, wil die stiefdogter graag meer onathanklik wees en voel haar stiefinoeder 

en vader perk haar te veel in. Sy streef na outonomie. In die RF-Agtergrondvraelys skryf die 

stiefdogter: Ek wil meer uitkom en nie vasgevang voel nie. Die stiefinoeder wil egter die 

hersaamgestelde gesin as eenheid saambind. Die stiefdogter is ook emosioneel onstabiel. Die 

stiefinoeder is nie aileen verantwoordelik hiervoor nie, maar die adolessente fase waarin die 

stiefdogter verkeer dra ook hiertoe by. Die stiefdogter is prikkelbaar, rebels en wil ongebonde 

wees, wat eienskappe van adolessensie is. Sy wil haar eie kop volg en selfbesluite neem. Hierdie 

eienskappe kan die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer 

wanneer die stiefinoeder nie buigsaam is nie en hierdie eienskappe van adolessensie nie verstaan 

of wil hanteer nie. In die Ouer-kindkommunikasievraelys dui die stiefdogter dit aan dat haar 

stiefinoeder en vader nooit toon dat hulle tienerprobleme verstaan nie. 

iv Portuurgroepverhouding en vriende 

In die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge het dit geblyk dat die stiefdogter haarself sien 

as iemand wat maklik maats maak en maklik met ander oor die weg kom. Hierdie inligting 

weerspreek die EPI wat uitgelig het dat sy nie daarvan hou om te sosialiseer nie en neig om 

haarself te onttrek. Dit weerspreek ook die inligting van die HSPV wat getoon het dat sy daarop 
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ingestel is om haar eie ding te doen en nie baie vriende het nie. In die Persoonlike vraelys vir 

hoi!rskoolleerlinge skryf die stiefdogter dat sy nie juis minder vriende het as ander mense nie. Dit 

lyk asof die stiefdogter dit ontken dat sy nie maklik met mense sosialiseer nie. Sy erken haar 

sosiale verhoudings is soms oppervlakkig en dat ander mense haar soms minderwaardig laat 

voel. Sy bevestig verder dat sy liggeraak is en maklik kwaad word vir ander mense. Voordat sy 

haar kan kry, se sy dan dinge wat ander seermaak. 

Die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge het getoon dat die stiefdogter sal swig onder 

groepdruk. Sy laat haar soms deur vriende voorse en mislei en het al in die moeilikheid beland 

omdat sy vriende se voorstelle gevolg het. Sy erken sy word maklik deur vriende befuvloed en is 

eerder 'n volgeling as 'n Ieier. Die stiefdogter erken ook dat sy dikwels besef dat dit wat sy saam 

met vriende doen verkeerd is, maar nie die moed het om nee te se nie. 

Die Ieser word temgverwys na afdeling 2.19. 3 waar dit bespreek is dat daar 'n verb and bestaan 

tussen groepdruk en die ouer-kindverhouding. Die stiefinoeder het bevestig dat sy probleme het 

met die stiefdogter se vriende en dat sy (stiefinoeder) voel dat sy nie nodig het om dit te hanteer 

nie, want haar eie kinders is reeds suksesvolle volwassenes. Die stiefdogter voel dat haar 

stiefinoeder en vader haar nooit by haar kerel vertrou nie, soos uitgelig in die Ouer

kindkommunikasievraelys. Verder voel die stiefdogter dat haar stiefinoeder en vader haar nooit 

aanmoedig om maats te maak nie en dat sy soms minderwaardig voel om vriende na haar 

ouerhuis oor te nooi. 

v Gedragsprobleme 

Verskeie gedragsprobleme is by die stiefdogter gei:dentifiseer wat die verhouding met die 

stiefinoeder onder druk plaas. Die Ieser word temgverwys na afdeling 2.21.10 waar verskillende 

gedragsprobleme bespreek is. Die stiefdogter (A3) is rebels en ongehoorsaam en is dikwels 

aggressiefteenoor die stiefinoeder. In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter laat blyk dat 

sy altyd moet doen wat die stiefinoeder se, maar sy (stiefinoeder) het geen biologiese 

verwantskap met die stiefdogter nie. Die stiefinoeder verwag dat die stiefdogter haar moet 

respekteer, maar doen nie dieselfde nie. Sy is nie ingestel op die stiefdogter se behoeftes nie en 

respekteer haar nie as haar man se dogter nie. 
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Verder toon die stiefdogter tekens van aggressie en depressie en het 'n swak selfbeeld. Die 

stiefinoeder beskik nie oor die vaardighede om hierdie probleme te hanteer nie. Alhoewel die 

stiefinoeder se persoonsbeeld haar nie uitgewys het as 'n aggressiewe persoon nie, het sy al die 

stiefdogter se lip stukkend geslaan in 'n woedebui Na 10 jaar het die stiefdogter steeds nie 

aangepas in die hersaamgestelde gesin nie en aanvaar nie haar stiefinoeder nie. Die stiefdogter 

skryf Sy is altyd mislik met ons al is ons ordentlik met haar. Net oor haar kom ek en my pa nie 

goed oor die weg nie. Dit is hoekom ek nie meer so baie daar by my pa kuier nie. Dit was alles 

lekker of dit het goed gegaan tot my pa met my stiefmoeder getrou het. Toe was dit nie lekker 

nie en dit is nog steeds nie lekker nie. 

Die stiefinoeder vereis absolute gehoorsaamheid van die stiefdogter en wil die reg he om haar te 

dissiplineer. Sy skryf in die RF-Agtergrondvraelys as volg: Die vader ontneem my die reg om 

die kinders tereg te liJlS op oortredings. Sy is 'n rigiede en onbuigsame persoon en wil as ouer 

teenoor die stiefdogter funksioneer. Dit veroorsaak dat die stiefdogter die stiefinoeder se gesag 

a:fWys en moedswillig en rebels teenoor haar optree. Volgens die stiefdogter is haar vader en 

stiefinoeder nie buigsaam in hul reels nie en pas reels nie konsekwent toe nie. Die stiefdogter het 

telkens laat blyk dat sy gestraf word sonder dat die vader en stiefinoeder eers na haar 

verduideliking luister. Sy skryfin die RF-Agtergrondvraelys as volg: Ek wens net my pa kan ons 

glo teenoor my stiefmoeder. Dit maak my baie seer en ongelukkig as my pa altyd haar kant vat. 

Sy is altyd reg. My pa vat altyd haar kant. Sy se ons ook sleg, maar ons mag niks se nie, want 

dan baklei my pa met ons. 

vi Jaloesie 

Daar is tekens vanjaloesie by die stiefdogter, aangesien sy telkens erken dat die stiefinoeder haar 

verhouding met haar vader belemmer. Die stiefdogter verwens haar stiefinoeder selfs na 10 jaar 

en se dat sy wens haar vader het nooit met die stiefinoeder getrou nie. Die Ieser word 

terugverwys na afdeling 2.20.4. Die onsekerheid wat die stiefdogter ervaar, veroorsaak die 

gevoelens van jaloesie teenoor die stiefinoeder. 
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vii Gesindheid en ingesteldheid 

Dit is duidelik dat die stiefdogter 'n negatiewe ingesteldheid het teenoor die hersaamgestelde 

gesin en veral teenoor die stiefinoeder. Sy het nie respek vir haar nie en voel dat die stiefinoeder 

die oorsaak is dat sy en haar vader nie meer 'n goeie verhouding het nie. Die stiefdogter skryf 

Net oor haar (stiefmoeder) kom ek en my pa nie goed oor die weg nie. Dit is hoekom ek nie 

meer so baie daar by my pa gaan kuier nie. Die stiefdogter word moontlik deur haar biologiese 

moeder negatief bemvloed teenoor die stiefinoeder. Die EPI het uitgelig dat die stiefdogter 

besonder krities, onaanvaardend en ongehoorsaam is. Hierdie eienskappe is vir die stiefinoeder 'n 

probleem omdat sy absolute gehoorsaamheid vereis. Dit blyk dat nie net die stiefdogter negatief 

ingestel is teenoor die stiefinoeder nie, maar die omgekeerde is ook waar. 

••• Negatiewe gevoelens vm 

Die HSPVhet getoon dat die stiefdogter nie lewensblyheid vertoon nie. Voorts beskik sy oor 'n 

swak selfbeeld wat in die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge verder uitgelig is. Die 

stiefdogter voel nie net negatief oor die lewe of oor haarself nie, maar voel ook negatief teenoor 

haar omstandighede, haar stiefinoeder en die hersaamgestelde gesin. Sy is geneig om vrye teuels 

aan negatiewe emosies te gee. Die stiefinoeder voel temeergedruk en ontevrede met sekere 

aspekte van haar lewe en voel dat sy dinge ontbeer. Nie een van die partye verstaan die ander se 

gevoelens nie en die stiefdogter het laat blyk dat die ouers nooit hu1 positiewe of negatiewe 

gevoelens met haar deel nie. Verder het die stiefdogter verskeie kere laat blyk dat haar vader en 

stiefinoeder haar nie verstaan nie en sy nie met hulle oor dinge kan gesels nie. Hierdie inligting is 

duidelik uit die Ouer-kindkommunikasievraelys en Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge. 

ix Emosionaliteit 

Die stiefdogter toon tekens van emosionele labilitiet, aangesien sy positiewe emosies onderdruk 

en in haar adolessensie is. Sy beleef wisselende emosies en toon tekens van depressie en 

aggressie. Sy praat voordat sy dink en is daarom impulsie£ Die stiefdogter is ook prikkelbaar. 

Dit is duidelik dat die stiefdogter onseker voel oor haar vader en stiefinoeder se liefde vir haar. 

In die Ouer-kindkommunikasievraelys beskryf sy dat die stiefinoeder nooit vir haar se dat sy vir 
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haar lief is nie. Liefde het ook nooit ter sprake gekom in die terugvoering van die stiefinoeder 

nie. Volgens die stiefdogter voel sy altyd onseker as haar vader en stiefinoeder haar tereg wys. 

Sy voel dikwels sy pas nerens in nie, volgens die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge. Die 

stiefinoeder is nie in staat om die stiefdogter se wisselende emosies te hanteer nie. Die gesin se 

kommunikasievaardighede is so gebrekkig dat die emosies wat die stiefdogter belee~ nie hanteer 

kan word nie. Die stiefdogter lig sekuriteit as 'n waarde uit in die Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge en beskou dit as baie belangrik. Dit beklemtoon haar gevoelens van 

onsekerheid. 

x Problematiese aanpassing 

Soos reeds genoem, het die stiefdogter na 10 jaar steeds nie in die hersaamgestelde gesin 

aangepas nie. Sy besoek haar vader en stiefinoeder baie minder as eers. Die stiefdogter skryf: 

Toe ons kleiner was, was ons geciwing om daar te kuier a! was ons nie Ius nie. Maar tot ons vir 

my ma gese het hoekom ons nie daar wil kuier nie. My ma het toe besluit ons kan kies of ons 

daar wil kuier of nie. Van toe af het ons gekies. Baie keer wens ek my pa het nie met haar 

getrou nie. Die stiefinoeder het in die RF-Agtergrondvraelys bevestig dat daar 'n tyd was dat die 

stiefdogter wei gepoog het om versoening te bewerkstellig tussen die biologiese ouers. Verder 

beklemtoon die stiefdogter die gespanne atmosfeer wat in die huis heers in die Ouer

kindkommunikasievraelys. Dit wil voorkom asof die stiefinoeder dit nie kan aanvaar dat die 

stiefdogter nie in die hersaamgestelde gesin kan aanpas nie. Daar is 'n moontlikheid dat die 

stiefinoeder ontoereikend voel en bang is vir dit wat die gemeenskap daaroor te se het. Die 

stiefinoeder skryf as volg: Die kinders moet verplig word om hulle aan te pas by die nuwe 

huishouding. 

xi Kontak met biologiese moeder 

Die kontak wat die stiefdogter met haar biologiese moeder het, is telkens in die literatuur as 'n 

risikofaktor uitgewys. Die leser word terugverwys na afdeling 2.10.1.8. Die stiefdogter woon by 

haar biologiese moeder wat toesig oor haar het. Volgens die stiefinoeder hits die biologiese 

moeder die stiefdogter aan teen die stiefinoeder en die vader. 
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xii Verdedigingsmeganismes 

Uiterste tellings op die persoonlikheidstoetse het aangetoon dat die stiefdogter se aggressie, 

rebelsheid en depressie as verdedigingsmeganismes manifesteer. Sy is ook angstig. Die 

verdedigingsmeganismes wat deur die stiefinoeder toegepas word, is projeksie, verplasing, 

ontkenning en repressie. Dit is duidelik dat albei partye probleme ondervind en dit op 

verskillende wyses probeer verwerk. Die problematiese verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter word verder benadeel deur hierdie verdedigingsmeganismes, aangesien 

die stiefinoeder nie in staat is om die dogter se rebelsheid te hanteer nie. Die stiefinoeder blameer 

die vader vir die probleme. Sy verstaan ook nie die stiefdogter se depressie nie. 

xiii Selfinoordneigings en -pogings 

Vanwee die stiefdogter se depressie, kon sy moontlik al selfinoord oorweeg het soos uitgelig is 

in die EPI. Dit is dat die stiefinoeder en die vader begrip toon vir die ems van 

hierdie toedrag van sake. In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter erken dat sy al 

selfinoord oorweeg het en dit teenoor haar stiefinoeder genoem het. Dit kan die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kompliseer. Haar gevoel van verwerping deur 

haar vader waarmee sy eers goed oor die weg gekom het en die feit dat sy gepoog het om 
• te bewerkstellig tussen haar biologiese ouers, kan daarop dui dat die stiefdogter tog 

worstel met 'n mate van onafgehandelde verwerking van verlies. Tesame met haar 

persoonseienskappe van depressie, emosionele labiliteit, swak selfbeeld en ander negatiewe 

gevoelens, is dit moontlik dat die stiefdogter selfinoordneigings kan openbaar of selfs 

selfinoordpogings kan aanwend. 

xiv Ander verhoudings 

Die stiefdogter se problematiese verhouding met haar vader en stiefinoeder is uitgelig in die 

Ouer-kindkommunikasievraelys. Dit is duidelik dat daar nie goeie kommunikasie tussen hulle is 

nie. Die verhouding word nie gekenmerk deur 'n gevoel van liefde nie, aangesien geen party die 

woord ooit genoem het nie. Die stiefdogter en stiefinoeder beleef gevoelens van 

onvergenoegdheid. Wedersydse respek, vertroue en begrip ontbreek wat noodsaaklik is vir 

geslaagde verhoudings. Ook in die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge is die swak ouer-
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kindverhouding bevestig. Die stiefdogter voel sy kan glad nie op die vader en stiefinoeder 

staatmaak as sy hulp nodig het nie. Sy bespreek glad nie dinge met hulle nie, want hulle stel nie 

belang nie, volgens die stiefdogter. Die stiefdogter beskryf in die RF-Agtergrondvraelys die 

verhouding met haar eie moeder as baie goed, die verhouding met haar vader as redelik en die 

verhouding met haar stiefinoeder as nie goed nie. 

xv Swak skoolprestasies en afwesighede 

Die stiefdogter erken in die RF-Agtergrondvraelys dat sy nie tevrede is met haar skoolprestasies 

nie. As rede daarvoor, voer sy aan dat sy te veel probleme ondervind. Sy erken verder dat sy nie 

volgens haar vermoe presteer nie en dat haar vader en stiefinoeder nie tevrede is met haar 

prestasies nie. Onderwysers kla soms oor haar gedrag. In die Ouer-kindkommunikasievraelys het 

die stiefdogter aangedui dat sy nooit met haar ouers gesels oor skoolaktiwiteite nie, want hulle 

stel nie belang daarin nie. Volgens haar, praat die ouers ook nooit met haar oor skoolvakke nie 

en stel altyd te hoe eise ten opsigte van haar skoolwerk. Die stiefdogter stel dit dat dit soms vir 

haar belangrik is dat haar vader en stiefinoeder haar sal gee vir prestasies wat sy in die 

skool bereik. Dit wi1 voorkom asof sy dikwels gekritiseer word en min waardering ontvang. 

Gegewens uit die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge het getoon dat die stiefdogter meen 

haar vader en stiefinoeder hou nie daarvan om ingelig te word wat by die skool aangaan nie en 

hulle ken nie juis haar vermoens en beperkings nie. 

xvi Jeugwangedrag en -misdaad 

In die RF-Agtergrondvraelys erken die stiefdogter dat sy al leuens vertel het. Die aard en 

omvang daarvan word nie uitgestip nie. Hierdie vorm van wangedrag korreleer met haar 

aggressie, rebelsheid, ongehoorsaamheid en opstandigheid. Sy het verder ook in die Ouer

kindkommunikasievraelys en die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge bevestig dat sy soms 

leuens aan haar ouers vertel en vir hulle dinge wegsteek. By die stiefdogter se beoordeling van 

hoe belangrik waardes vir haar is, het sy gehoorsaamheid as gemiddeld beskou en eerlikheid as 

baie belangrik. Sy volg dit egter self nie na nie. 

188 



6.2.5 GESIN AAS EENHEID 

Daar is verskeie risikofaktore uitgelig deur die meetinstrumente wat betrekking het op die 

hersaamgestelde gesin as geheel, asook die verskillende verhoudings binne die hersaamgestelde 

gesin. Baie van hierdie risikofaktore het reeds na vore gekom met die bespreking van die 

afsonderlike partye in gesin A 

•• 
6.2.5.1 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTlFISEERIS 

Die volgende risikofaktore rakende gesin A, kan die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter benadeel. 

i Komplekse hersaamgestelde gesin 

Gesin A is 'n komplekse gesin, aangesien die vader en stiefinoeder albei hul eie biologiese 

kinders het wat deel van die hersaamgestelde gesin vorm. Alhoewel die stiefinoeder se kinders 

nou mondig is en reeds die huis verlaat het, was bulle 10 jaar gelede toe die hersaamgestelde 

gesin ontstaan het nog permanent by haar. Die stiefinoeder het toesig gehad oor haar biologiese 

kinders. Die vader se kinders het die hersaamgestelde gesin periodiek besoek. Die Ieser word 

terugverwys na afdeling 2.3. Die aanpassing viral die gesinslede binne die hersaamgestelde gesin 

is meer ingewikkeld in die geval van komplekse hersaamgestelde gesinne. 

ii Tipe hersaamgestelde gesin 

Die hersaamgestelde gesin A het ontstaan deur die troue van twee geskeide persone. Die vader 

was vir een jaar 'n enkelouer voordat hy weer in die huwelik getree het en die stiefinoeder was 

vir vier jaar 'n enkelouer. Die stiefinoeder het onafhanklik ge:funksioneer gedurende die vier jaar 

en het moeilik aangepas by die nuwe hersaamgestelde gesin. Veral wanneer die vader se kinders 

kom kuier het, is die stiefinoeder belas met groter verantwoordelikhede en verpligtinge. Die 

stiefinoeder erken in die RF-Agtergrondvraelys dat daar vir 'n tydperk van drie jaar finansiele 

probleme was. Die vader moet ook onderhoud aan sy vorige egmaat voorsien vir sy kinders. Dit 

het groter druk op die gesin geplaas en kon daarom ook die verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter beiilvloed. 
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••• Swak kommunikasie ill 

Uit die onderskeie meetinstrumente het gesin A se probleme ten opsigte van kommunikasie 

telkens na vore gekom Dit lyk nie asof die vader of stiefinoeder oor kommunikasievaardighede 

beskik nie. Vanwee die stiefdogter se skaam en skugter geaardheid, kommunikeer sy ook nie 

maklik nie. Daar word nie spesifiek tyd ingeruim deur die ouers om met die stiefdogter 

bemoeienis te maak nie. 'n Wedersydse gevoel van onvergenoegdheid tussen die stiefinoeder en 

stiefdogter bestaan. Elkeen voel dat sy in die verhouding benadeel word. Die stiefinoeder neem 

die vader kwalik dat hy haar nie toelaat om 'n verhouding met die stiefdogter te bou nie. Die 

stiefdogter beskuldig die ouers daarvan dat hulle haar nie verstaan nie, haar gevoelens nie in ag 

neem nie en nie in haar belangstel nie. In die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge stel die 

stiefdogter dit dat haar ouers nooit spesiaal tyd maak om met haar te praat nie. Die Ouer

kindkommunikasievraelys het duidelik getoon dat daar probleme is met die kommunikasie van 

die gesin, ten opsigte van al die momente ( emosiemoment, rasionele moment, magsmoment, 

buigsaamheidsmoment, erkenning van die ander, ontmoetingsmoment, gespreksmoment en 

waardeoordrag). 

iv W aardes, norme en beginsels verskil 

Die stiefinoeder beveel aan dat 'n sterk Christelike grondslag behou moet word om 'n tweede 

huwelik te laat slaag. Sy meld telkens dat sy en haar man Christene is: Ons is gelowig en leef na 

aan die Here. Dit blyk dat hulle nie hui Christenskap op dieselfde wyse uitleefnie. Dit lyk asof 

die stiefinoeder haarselfweerspreek op grond van haar liefdeloosheid. Die stiefdogter is verward 

deur die stiefinoeder se geloof aan die een kant, maar haar onbuigsaamheid, rigiditeit en 

ongeduid aan die ander kant. Die biologiese vader beveel aan: Stiefma's moet baie geduld en 

liefde gee om 'n tweede huwelik te laat slaag. Aangesien die stiefdogter in haar adolessente fase 

verkeer, bevraagteken sy reeds die godsdiens wat aan haar voorgehou word. Verder het die 

stiefdogter in die Ouer-kindkommunikasievraelys bevestig dat die ouers nooit met haar oor 

kerkbesoek en gebed praat nie en dat hulle slegs soms huisgodsdiens hou. Die 16-PF het getoon 

dat die wyse waarop die stiefinoeder tradisies en norme oenskynlik nougeset navolg, eerder 'n 

verdedigingsmeganisme kan wees as 'n ware persoonlikheidstrek. 
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v Opvoedingstyle verskil 

Die meetinstrumente het getoon dat die stie:finoeder 'n outokratiese opvoedingstyl toepas, 

aangesien sy rigied en onbuigsaam is. Die vader daarenteen erken dat hy tydens konflik tussen 

die stie:finoeder en stiefdogter eerder neutraal probleer bly. Die EPI het getoon dat die biologiese 

vader nie sterk standpunt kan inneem nie en maklik bei'nvloed kan word. Hierdie teenstydige 

opvoedingstyle verwar die stiefdogter en sy misbmik ook die situasie. In die Ouer

kindkommunikasievraelys het die stiefdogter gemeld dat reels nie konsekwent toegepas word nie 

en dat die ouers soms verskil ten opsigte van reels of ander sake voor die kinders. Die 

stie:finoeder het dit bevestig: Die vader moenie die kinders se part neem en die stiefouer 

stilmaak voor hulle nie. 

vi Onrealistiese verwagtings 

In die RF-Agtergrondvraelys het die biologiese vader gemeld dat daar 'n negatiewe verwagting 

gekoester word deur ander persone oor die sukses van die hersaamgestelde gesin. Hy skryf 

verder dat die kinders ontnugter is omdat hul verwagting dat hul biologiese ouers moontlik kan 

versoen, nou finaal verbreek is. Dit is selfs na 10 jaar 'n probleem en die stiefdogter koester 

steeds 'n onrealistiese verwagting ten opsigte van versoening tussen haar ouers. Die stie:finoeder 

het dit bevestig in die RF-Agtergrondvraelys. Dit is moontlik dat die stie:finoeder voel sy het 

misluk in haar poging om met die stiefdogter 'n verhouding op te bou, veral omdat die 

stie:finoeder sensitief is oor wat ander mense van haar se of dink 

vii Rolverwarring 

Die biologiese vader erken in die RF-Agtergrondvraelys dat hy soms verward of onseker voel 

oor die rol wat hy moet vervul in die hersaamgestelde gesin. Die stie:finoeder daarenteen voel dat 

sy nie onseker is oor haar rol binne die hersaamgestelde gesin nie. Sy weerspreek haarself egter, 

aangesien sy rigied optree en onseker voel binne die hersaamgestelde gesin. Haar rolverwarring 

is bevestig deur die feit dat sy respek van die stiefdogter eis op grond van haar posisie as 

stie:finoeder. Verder boesem die stie:finoeder nie vertroue by die stiefdogter in nie en tree nie as 

vriendin op nie. 
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viii Besoekende ( stief)kinders 

Die vader het nie toesig oor sy biologiese kinders nie, daarom besoek bulle die hersaamgestelde 

gesin slegs periodiek. Die besoeke word al hoe minder en die stiefdogter skryf Toe ons klein 

was, was ons gedwing om daar te kuier al was ons nie Ius nie. Nou kan ons kies. Die 

problematiese verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan nie maklik met 

min besoeke opgebou word nie. Die stiefinoeder erken in die RF-Agtergrondvraelys dat dit vir 

haar moeilik is wanneer die stiefdogter die hersaamgestelde gesin kom besoek, aangesien daar 

konflik plaasvind en sy voel die vader neem die stiefdogter se part. Die stiefinoeder skryf soos 

volg: Die enigste probleem is die feit dat die kinders se vader my nie geleentheid gegun het om 

met hulle 'n verhouding te bou nie. 

ix Egpaar se verhouding 

Die stiefinoeder is van mening dat haar verhouding met haar man baie goed is, buiten wanneer sy 

en haar stiefdogter bots. Die vader beskryf in die RF-Agtergrondvraelys sy verhouding met sy 

vrou as goed, terwyl by die verhouding met sy dogter as uitstekend beskryf. Dit wil voorkom 

asof die egpaar se verhouding stabiel is totdat die stiefdogter kom kuier. Die egpaar werk ook 

saam vir die afgelope 10 jaar. Die stiefinoeder skryf Ons beleef 'n rustig gebalanseerde /ewe 

(werk afgelope 10 jaar saam). Ons is gelowig en leejna aan die Here. Terselfdertyd maak sy dit 

duidelik dat die konflik tussen haar en die stiefdogter 'n kwessie is en blameer die vader omdat 

hy haar stilmaak voor die stiefdogter. Die stiefinoeder skryfverder soos volg: Die ouers moet 

nooit voor die kinders stry oor verskille nie. Dit wil voorkom asof dit wei plaasvind en dit vir 

haar 'n probleem is. 

x Spanning 

Aangesien daar konflik tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter voorkom, is al die 

partye betrokke gespanne. Die stiefinoeder en stiefdogter voel beide verontreg, omdat die vader 

nie die probleem hanteer nie. Op die EPI is die stiefinoeder as 'n angstige persoon gemeet wat 

haar bekommer oor wat mense van haar dink of se. Sy is egter 'n ontspanne persoon, volgens die 

16-PF. Die stiefinoeder raak gespanne in sekere situasies en ondervind ook spanning ten opsigte 

van haar rolverwarring, al ontken sy dit. Die EPI het getoon dat die vader se sosialisering soms 
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impulsief en onsensitief kan wees. Voorts het die 16-PF uitgelig dat hy ongeerg is. Hierdie 

eienskappe kan dalk verdere spanning op konfliksituasies plaas, aangesien hy nie die probleme 

die hoofbied nie. Volgens die EPI is die stiefdogter selfbewus, versigtig en angstig. Alhoewel 

die eienskappe ook vereenselwig kan word met die adolessente fase waarin sy verkeer, kan die 

konfliksituasie en die stiefinoeder bydraende faktore wees en ook haar spanningsvlak verhoog. 

Sy erken dat die vader altyd die stiefinoeder se part neem en dit is vir haar baie ontstellend. Die 

stiefdogter voel die vader glo haar nooit en aanvaar nie haar woord as waar nie. Verder bevestig 

die stiefdogter dat daar meestal'n gespanne atmosfeer in die huis heers. 

xi Dissipline 

Die uitvoering van dissipline deur die stiefinoeder is 'n probleem, aangesien sy absolute 

gehoorsaamheid vereis. Sy wil gerespekteer word as gesagsfiguur. Die stiefinoeder neem nie die 

rol van vriendin en vertroueling teenoor die stiefdogter in soos deur die literatuur voorgestel 

word nie. Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.17 .1. Die stiefdogter se reaksie op hierdie 

dissipline is rebels en aggressief en sy skryf in die RF-Agtergrondvraelys: Sy (stieftnoeder) is 

niks van my nie. Die vader behoort 'n sterker rol te vervul wat die dissipline van die stiefdogter 

betre£: sodat die stiefinoeder nie nodig het om dit te doen nie. Verder behoort dissipline 

konsekwent toegepas te word. In die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge het die 

stiefdogter laat blyk dat sy dikwels onseker is oor die reels in die huis, dat die reels nie 

konsekwent toegepas word nie en dat sy gestraf word sonder dat daar eers na haar 

verduideliking geluister word. 

xii Stigmatisering 

Alhoewel die stiefinoeder voel dat die hersaamgestelde gesin nie gestigmatiseer word nie, 

bevestig sy dat die biologiese moeder van die stiefdogter haar (die stiefinoeder) stigmatiseer in 

die RF-Agtergrondvraelys. Voorts antwoord sy dubbelsinnig by die vraag of sy dink daar kleef'n 

aan stiefinoeders: Nee, daar behoort nie. Die vader word nie betrek deur die skool nie, 

wat ook as 'n mate van stigmatisering uitgestip kan word. Volgens die vader word die kinders in 

die hersaamgestelde gesin geetiketteer, omdat hulle deel is van die hersaamgestelde gesin. Dit 

blyk daarom tog dat die gesin gestigmatiseer word omdat hulle 'n hersaamgestelde gesin is. 
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Hierdie moontlikheid word waarskynlik vergroot deur die feit dat die gesin op die platteland 

woon waar die gemeenskap bestaan uit mense wat mekaar meestal ken. 

xiii Grondslag vir positiewe verhouding ontbreek 

Uit bogenoemde risikofaktore is dit duidelik dat die grondslag van enige positiewe verhouding in 

hierdie gesin ontbreek. Die vader, stiefinoeder en stiefdogter ken mekaar nie, hulle toon nie 

begrip vir mekaar se gevoelens nie en die stiefdogter voel verwerp. Hierdie inligting is bevestig 

in die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge. Die kommunikasie tussen ouers en kind is 

onbevredigend en daarom voel die stiefdogter dat hulle haar nie verstaan nie en nie in haar 

belangstel nie. Voorts het die vader getoon dat hy nie eers sy vrou goed genoeg ken nie, 

aangesien hy nie insig het in haar trauma van vroeer nie, of nie daarvan weet nie (vide volgende 

afdeling). Daar is geen wedersydse band van vertroue tussen die stiefinoeder en stiefdogter nie. 

Die stiefdogter het dit bevestig in die Ouer-kindkommunikasievraelys dat haar ouers haar nie 

vertrou nie. Die stiefinoeder word as gesagsfiguur afgewys deur die stiefdogter en die vader 

slaag nie daarin om die dissipline te handhaaf nie. V anwee sy neutraliteit word wedersydse 

gevoelens van verontregting by die stiefinoeder en stiefdogter veroorsaak. Albei voel dat hulle 

benadeel word wanneer daar konflik tussen hulle ontstaan. 

xiv Trauma 

Dit lyk asof daar nie onverwerkte gevoelens van verlies by die stiefinoeder teenwoordig is nie. 

Sy maak egter in die RF-Agtergrondvraelys melding van trauma wat sy beleefhet in haar vorige 

huwelik. Sy is onder andere met 'n mes, rewolwer en die dood gedreig. Hierdie trauma het haar 

geestelike en sielkundig afgetakel. Sy meld verder dat sy terapie ontvang het in die vorm van 

Christelike berading. Dit is egter nie duidelik ofhierdie trauma geheel en al deur haar verwerk is 

nie. Haar man is nie eens bewus daarvan nie, oftoon nie insig daarin nie. Wat die stiefdogter 

betref, meld sy in die RF-Agtergrondvraelys dat haar verhouding met haar pa nou nie meer goed 

is nie, alles as gevolg van die stiefinoeder. Dit wil voorkom asof sy hierdie swakker verhouding 

met haar pa as traumaties ervaar. Sy skryf Net oor haar (stiefmoeder) kom ek en my pa nie baie 

goed oor die weg nie. Dit is hoekom ek nie meer so baie daar by my pa gaan kuier nie. Die 

stiefdogter meld verder dat sy sou verkies om nie 'n stiefinoeder te he nie. Dit voel vir haar sy 

word deur niemand waardeer nie, niemand gee vir haar om nie en sy voel altyd uitgelaat. Die 
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vader toon nc~rens dat hy worstel met onafgehandelde verliese of trauma van enige aard nie, maar 

dit mag wees dat hy dit verswyg. Dit is moontlik dat hy die swakker verhouding met sy dogter 

betreur, of onbewus is daarvan, aangesien hy die verhouding met sy dogter as uitstekend beskryf 

6.2.5.2 AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN GESIN A 

In hierdie afdeling sal bondige afleidings gemaak word ten opsigte van gesin A, aangesien daar 

reeds in die bespreking van sommige van die risikofaktore afleidings en gevolgtrekkings gemaak 

is. W at gesin A betre£: kan die volgende genoem word: 

* Dit is onbekend of daar probleme was 10 jaar gelede met sibbes onderling toe die 

stiemoeder se kinders ook nog in die hersaamgestelde gesin ingewoon het. 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

Daar was waarskynlik meer probleme vroeer in die hersaamgestelde gesin toe die 

stiefinoeder se biologiese kinders nog ingewoon het. 

Swak kommunikasie tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter, skep ook 

kommunikasieprobleme tussen die dogter en haar vader, asook tussen die egpaar. Die 

afleiding kan gemaak word dat swak kommunikasie die verhoudings kompliseer en 

daarom behoort die vader 'n meer pertinente rol te vervul. Hy kan nie net neutraal bly nie. 

Die ouers moet konsensus bereik en konsekwent optree, anders kan die stiefdogter die 

situasie uitbuit. 

Die stiefinoeder respekteer nie ander se waardes, norme en beginsels nie, maar wi1 haar 

eie aan ander opdring. Die gevolg is dat die stiefdogter standaarde en norme verwerp. 

Die stiefdogter word verwar omdat die stiefinoeder die waardes, norme en beginsels wat 

sy voorhou, nie konsekwent toepas nie en haar ( stiefinoeder) voorbeeld ( dit wat sy 

uitleef) bots met wat sy se. 

Die vader en stiefinoeder se uiteenlopende opvoedingstyle verwar die stiefdogter. 

Albei ouers (biologiese vader en stiefinoeder) beleefrolverwarring, maar kan dit nie 

regstel nie omdat hulle nie met mekaar daaroor praat nie (die stiefinoeder ontken ook dat 

sy rolverwarring ervaar). 

Die min besoeke van die stiefdogter, maak dit onwaarskynlik dat die verhouding tussen 

haar en die stiefinoeder, asook tussen haar en haar vader, sal verbeter. Aangesien al die 

partye ouer word, word die moontlikheid van 'n suksesvolle verhouding al hoe kleiner. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die egpaar ondervind probleme met hulle verhouding wanneer die vader se kinders die 

gesin kom besoek. Nie die vader of stie:finoeder beskik oor die vaardighede om die 

konflik tussen die stie:finoeder en stiefdogter bevredigend op te los nie. Dit wil voorkom 

asof die ouers nie die norme wat aan Christenskap gekoppel word, uitleef nie. 

Verhoogde spanning word ondervind tussen die drie partye wanneer verskille voorkom 

Hulle beskik nie oor die vermoe om verskille bevredigend op te los nie. 

Die dissipline misluk omdat die stie:finoeder nie buigsaam is nie en eerder as gesagsfiguur 

wil optree in plaas van 'n vriendin ofvertrouensfiguur. 

Daar bestaan geen fondasie vir goeie verhoudings nie, aangesien die belangrikste drie 

komponente ontbreek, naamlik begrip, vertroue en gesag. 

Die jeugwangedrag van die stiefdogter (leuens) kan waarskynlik te wyte wees aan die 

omstandighede binne die hersaamgestelde gesin. Dit kan dus eerder beskou word as 

periodieke wangedrag as wat dit 'n volgehoue probleem is. 

Die stiefdogter sal waarskynlik onder groepdruk swig, aangesien sy sterk steun op 

vriende om te kompenseer vir die verlies van liefde en sekuriteit wat sy in haar ouerhuis 

ontbeer. 

Die vader moet die konflik tussen die stie:finoeder en adolessente stiefdogter objektief 

kan beoordeel en 'n regverdige standpunt kan inneem om die verhouding tussen die 

stie:finoeder en adolessente stiefdogter te laat slaag. 

Risikofaktore is nie enkelvoudig oflinier nie. Daar is nie net een sondebok nie. Alhoewel 

die stie:finoeder in gesin A klink na die "bose stiefinoeder" wanneer die adolessente 

stiefdogter sk:ryf Sy het my a/ van kwaadguit my lip stikend geslaan, behoort die 

funksionering van die hersaamgestelde gesin as 'n sisteem deur die volgende sirkulere 

vrae ondersoek te word: 

Wat het gebeur voordat die stiefinoeder haar lip stukkend geslaan het? 

Watter gevoelens het die stiefinoeder vooraf of gedurende 'n periode voor die 

insident beleef? 

Mishandel sy gereeld die adolessente stiefdogter? 

Het sy haar selfbeheersing verloor ofbeskou sy dit as 'n aanvaarbare wyse van 

dissiplinering? 

Het die vader steeds neutraal gebly toe hy sien sy dogter se lip is stukkend? 
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* 

* 

* 

* 

'n Gesonde verhouding tussen 'n stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan nie outoriter 

afgedwing word nie. Dit is eintlik tragies dat daar na 10 jaar nog nie van liefde sprake is 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter nie. 

Die biologiese moeder bemvloed haar dogter negatiefteenoor die stiefinoeder en die 

impak daarvan is groter omdat die dogter by haar biologiese moeder inwoon. 

Die moontlikbeid bestaan dat die twee huishoudings verskil en die biologiese moeder en 

stiefinoeder se dissiplinetoepassing ook verskil. Dit is moontlik dat die stiefdogter hierdie 

stituasie misbruik. 

Adolessensie is op sigself ook 'n risikofaktor. Die EPI weerspieel veral die konflikterende 

gemoed van die stiefdogter. Die navorser is van mening dat hierdie profiel deels 

toegeskryfkan word aan adolessensie op sigseJ±: asook deels aan die 

verhoudingsprobleme wat daar tussen die stiefdogter, die biologiese vader en die 

stiefinoeder bestaan. 

6.2.5.3 AANBEVELINGS VIR GESIN A 

Enkele aanbevelings vir gesin A sal soos volg daar uitsien: 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

Vroegtydige professionele hulp vir die gesin se probleme, sou die dat die 

verhoudings sou verbrokkel (veral tussen die biologiese vader en sy dogter) verklein. Dit 

kan egter steeds 'n positiewe uitwerking he en suksesvol wees. 

Kommunikasievaardighede asook vaardighede ten opsigte van konflikhantering moet 

aangeleer word. 

Ouers moet waardes, norme en beginsels konsekwent uitleef 

Ouers moet poog om opvoedingstyle by mekaar aan te pas en reels konsekwent toe te 

pas teenoor a1 die kinders. 

Die vader moet 'n sterker rol inneem ten opsigte van konflikhantering. 

Die dissiplinering van die stiefdogter moet deur die biologiese vader gedoen word. 

Liefde teenoor mekaar moet uitgeleefword en deur fisiese kontak versterk word. 

Tabel A verskyn op die volgende bladsy en is die Samevattende evalueringsblad vir 

risikofaktore wat by gesin A geidentifiseer is. 
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TABELA 

SAMEVATTENDE EV ALUERINGSBLAD VIR RISIKOFAKTORE 
Dui die geidentifiseerde risikofaktore aan deur middel van 'n X 

X Persoonlikheid 
X Persoonlikbeidsversteurin 

vanhuwelik D 
• • ress1e en annm 

Sosio-ekonomiese eesteldheid Rolverwanin 
Onvetwerkte gevoelens van 
verlies 

• I I V erskillende gewoontes en Waardes, norme en beginsels X 
tradisies 

Gesinsagtergrond, gewoontes en Biologiese moeder van 
tradisies 

ed;n!!stvle verskil I X I Woonolek en finan<ies 
van verhes 

Onrealistiese verwa~ 
ttanterm van sti=!l_kinders 

X + Besoekende sti=!}_kinders 
, • -·---- en fisiese ruimte 
I Rolverwarring I X 

X 
X 

Swak komm1mikasie I X 

X 
Drankmisbmik 

Grondslag vir positiewe verhouding I X 
ontbreek 
Trauma 
Seksuele 

Jaloesie 
I Vrees vir vetweroine 

Sf atisetin 
Dissioline 

I 
-

y 

Verhoudin mete 
Ouderdom 

Adolessente Stiefd~ Biolo iese Vader 
X Persoonlikheid X Persoonlikbeid 

Verdedi~smes X 
X Swak selfbeeld X Konflikhantetin 
X Adolessente fase 
X Gedragsprobleme I X I Verhoudings - ander 

Onafgehandelde verwerking van Onverwerkte gevoelens van 
verlies verlies 

X Swak skoolprestasie en X 

X Verhoud~- ander 
X Jaloesie X 

Verdeelde 
I I Gesindheid en ineesteldheid I X 

X N tiewe voelens X 
X Emosionaliteit X 

X 

I I ii • 

I ntak 
X 

X 
X X 
X 

X 

X 

I X 



6.3 GESIN B 

6.3.1 ALGEMENE INLIGTING 

Hersaamgestelde gesin B is 'n komplekse gesin, aangesien beide egmaats hul eie biologiese 

kinders het. Die stiefi:noeder het toesig oor haar biologiese kinders, maar die kinders het reeds 

die huis verlaat. Tans woon die vader se biologiese kinders by die gesin in al het hy nie toesig 

oor sy biologiese kinders nie. Die vader het drie kinders, waarvan twee adolessente dogters aan 

die navorsing deelgeneem het. Die jonger broer kwalifiseer nie vir deelname aan hierdie studie 

nie. Die een adolessente stiefdogter is 16 jaar en die ander is 17 jaar. 

Die egpaar het mekaar 'n jaar geken voordat hulle getroud is en is nou vir twee maande getroud. 

Die stiefi:noeder was vir een jaar 'n enkelouer en die biologiese vader vir drie jaar, voordat hulle 

in die huwelik getree het. Die sosio-ekonomiese gesteldheid van die gesin is goed. Slegs die 

vader werk, die stiefi:noeder is 'n tuisteskepper. Die vader en stiefi:noeder bevestig dat die 

finansiele inkomste van die gesin voldoende is vir die behoeftes van die gesin. Die vader het nie 

bykomende finansiele vetpligtings ten opsigte van sy kinders nie, aangesien hulle permanent by 

hominwoon. 

Die navorser poog om te toon dat sekere risikofaktore reeds uitgelig kan word, alvorens 

daadwerklike probleme dit bewys. In die geval van gesin B wat ten tyde van die navorsing slegs 

twee maande as hersaamgestelde gesin bestaan het, is dit alreeds moontlik om risikofaktore te 

identifiseer wat waarskynlik die verhouding tussen die stiefi:noeder en adolessente stiefdogters 

kan kompliseer. Die Ieser word daarop gewys dat daar vanwee die kort tydperk van hierdie gesin 

se bestaan dus nie altyd bewyse is vir sodanige risikofaktore nie, maar dat dit wellater in die 

gesin se bestaan kan manifesteer. 

6.3.2 BIOLOGIESE VADER- B 1 

Die vader se persoonsbeeld soos dit deur die EPI en 16-PF gemeet is, sal eerstens beskryfword. 

Daama sal die risikofaktore wat by die vader gei"dentifiseer is, onder die aandag kom. 
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6.3.2.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Daar het geen kontlikte op die EPI op die profiel van die biologiese vader voorgekom nie. Hy 

het 'n positiewe selfbeeld en is aanvaardend. Hy doen daarom wat van hom verwag word. Die 

biologiese vader is impulsief, avontuurlustig en hou van nuwe dinge. Hy is minder versigtig as 

die gemiddelde persoon en geneig om risiko's te neem wat hom in die moeilikheid kan laat 

beland. Verder is die biologiese vader tevrede met sy lewenstyl. Hy bevraagteken nie dinge nie 

en lewe van dag tot dag. Die vader beplan nie vooruit nie en toon min selfbeheer. Voorts is die 

vader geneig om soms aggressief te wees, maar word deur die EPI as 'n vriendelike en 

liefdevolle persoon uitgewys. Hy is nie 'n baie verantwoordelike persoon nie en sy gewete pla 

hom nie veel nie. Verder kan hy soms onsensitief wees. Die vader toon soms swak 

oordeelsvermoe. 

Die 16-PF het twee konflikte op die biologiese vader se profiel uitgewys. Volgens die 16-PF is 

die vader meer konkreet in sy denke. Hy is 'n emosioneel stabiele persoon. Verder weerspieel die 

vader se persoonlikheidstrekke dat hy meer selfgesentreerd is en impulsief kan optree. Hy het 'n 

praktiese ingesteldheid, is reguit en is nie sosiaal vaardig nie. Die vader is konserwatief en hied 

teenstand teen verandering. Daar kom nie konflik tussen die 16-PF en dieEP/ voor nie . 

•• 
6.3.2.2RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEERIS 

By die biologiese vader (B2) is vier risikofaktore gei:dentifiseer wat moontlik die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogters kan bemoeilik. 

i Dissipline 

Die vader se persoonlikheidsbeeld weerspieel sy impulsiwiteit en swak selfbeheer. Hierdie 

eienskappe kan die moontlikheid verhoog dat hy sy dogters dissiplineer deur hulle fisies te straf 

Aangesien die vader ook as 'n aggressiewe persoon uitgelig is, is dit moontlik dat hy die dogters 

streng sal dissiplineer. Indien die stiefinoeder inmeng, kan daar probleme ontstaan. Dit is 

onbekend op watter wyse die vader sy dogters straf Hierdie is slegs 'n aanname op grond van 

die vader se persoonlikheidsbeeld. 
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ii Persoonlikheid 

Vanwee die vader se persoonlikheidstrekke soos aggressie en swak selfbeheer, kan probleme 

ontstaan wat die bantering van die adolessente dogters betref Die atmosfeer in die huis kan 

gelaai word met spanning indien een persoon in die gesin aggressief en aanvallend is. Dit lyk nie 

asof die vader oor die vaardighede beskik om goeie kommunikasie met bulle te he nie. Verder is 

die vader nie sosiaal vaardig nie, onsensitief en baie reguit. Dit bemoeilik sy kommunikasie met 

die dogters, vera! vanwee die feit dat bulle dogters is. lndien probleme in die vader

dogterverhouding ontstaan, sal die dogters geneig wees om die stiefinoeder daarvoor te blameer. 

Die vader toon verder 'n swak oordeelsvermoe wat probleme kan veroorsaak wanneer hy konflik 

tussen sy vrou en dogters moet hanteer. 

iii Konflikhantering 

In die kort tydperk van die bestaan van die hersaamgestelde gesin, bet nie een van die gesinslede 

probleme gehad ten opsigte van konflik nie. Daar is slegs genoem dat meningsverskille 

voorgekom bet. Die vader skryfin die RF-Agtergrondvraelys dat hy konflik tussen sy egmaat en 

dogters as volg hanteer: Probeer dit kort en kalm hou. Na aanleiding van die vader se 

persoonlikheid soos in die afdeling hierbo bespreek is, is dit moontlik dat hy nie sal slaag in 

doeltreffende en bevredigende konflikhantering tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogters nie. 

iv Verhoudings - ander 

• 

Die vader se sosiale onvermoe en reguit geaardheid, kan die kwaliteit van sy ander verhoudings 

befuvloed. Sy selfgesentreerdheid kan die verhouding met sy vrou of dogters kompliseer. Hy 

beskryf die verhouding met sy dogters as: Goed, maar sit wei vas. Teenoor sy vrou voel hy 

liefdevol, maar dit moet in gedagte gehou word dat die verhouding nog relatiefkort van duur is. 

Indien die verhouding met sy egmaat baie goed is, maar hy ondervind probleme in die 

verhouding met sy dogter(s), kan bulle moontlik die stiefinoeder kwalik neem en die verhouding 

tussen bulle en hul vader mag verbrokkel. 
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6.3.3 STIEFMOEDER- B2 

Vervolgens sal 'n persoonsbeeld gegee word van die stiefinoeder soos dit na vore gekom bet in 

die EPI en 16-PF. Daarna sal die risikofaktore beskryf word wat by die stiefinoeder 

geidentifiseer is en die verbouding tussen baar en die adolessente stiefdogter( s) kan kompliseer. 

6.3.3.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Geen konflikte kom op die pro:fiel van die EP1 voor nie en die resultate kan dus aanvaar word as 

'n ware weerspieeling van die stiefinoeder se persoonlikheid. Die stiefinoeder kan as 'n athanklike 

persoon beskryf word. Sy is 'n ekstroverte en sosiale persoon. Daar bestaan ooreenkomste 

tussen die persoonsbeeld van die biologiese vader (Bl) en die stiefinoeder (B2). Soos baar 

egmaat, beskik sy ook oor 'n positiewe selfbeeld, is liefdevol en vriendelik. Die stiefinoeder kan 

ook soos baar egmaat onsensitiefwees en doen wat van baar verwag word. Sy neig ook daartoe 

om impulsief te wees en bou van nuwe ervarings. Verder lyk dit asof sy tevrede is met baar 

lewensomstandighede. Sy bevraagteken nie dinge nie, bet min selfbebeer en leefvan dag tot dag. 

Net soos baar man, beplan sy ook nie vooruit nie. 

Die stiefinoeder se profiel op die 16-PF toon nie spreiding nie. Dit kan moontlik toegeskryf 

word aan swak selfkennis of onsekerbeid. Die 16-PF bet getoon dat die stiefinoeder oor die 

moed beskik om uitdagings die boofte hied. In terme van die 16-PF, toon die stiefinoeder se 

persoonsbeeld ooreenkomste met die van die vader. In baar denke is sy meer konkreet, sy neig 

na selfgesentreerdheid, kan impulsief wees, is prakties ingestel, is konserwatief en hied teen stand 

teen verandering. Daar is geen konflik tussen die 16-PF en die EPI gevind nie en dit verifieer 

mekaar. 

•• 
6.3.3.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Verskeie risikofaktore rakende die stiefinoeder is uitgelig deur die meetinstrumente wat die 

verbouding tussen baar en die adolessente stiefdogters kan kompliseer. 
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i Persoonlikheid 

In die RF-Agtergrondvraelys erken die stiefinoeder dat baar persoonlikheid bots met die van 

baar stiefdogters. Soos die vader toon die stiefinoeder min selfbebeer, is impulsie:t: onsensitief en 

is selfgesentreerd. Hierdie eienskappe kan probleme veroorsaak wanneer dissipline toegepas 

word, of in die verbouding met die stiefdogters in die bree. Op hierdie vroee stadium van die 

bersaamgestelde gesin se bestaan, lig die stiefinoeder alreeds die kwessie van respek uit as een 

van die groot oorsake van probleme met die stiefdogters. Verder is sy konserwatief en bied 

teenstand teen verandering. Sy beskryfbaarself as 'n netjiese persoon en ondervind probleme op 

daardie gebied met die stiefdogters. In die RF-Agtergrondvraelys beskryf sy die konflik as volg: 

Ek is netjies en alles moet in orde wees, soos ek gewoond is. Dit bevestig die stiefinoeder se 

persoonstrekke. Sy lig dan ook netbeid uit as een van die grootste oorsake van probleme wat sy 

met die stiefdogters ondervind in die bersaamgestelde gesin. Dit kan ook vereenselwig word met 

die stiefinoeder se praktiese ingesteldheid. Sy noem in die RF-Agtergrondvraelys dat sy graag 'n 

ekstra kamer in die buis wou he. Dit kan moontlik die probleem wat met netbeid ondervind word 

verbeter. 

ii Rolverwarring 

Op die RF-Agtergrondvraelys erken die stiefinoeder dat sy rolverwarring ondervind in die 

bersaamgestelde gesin. Op die 16-PF bet baar profiel nie spreiding getoon nie wat die 

moontlikheid van swak selfkennis of onsekerbeid daarstel. Die stiefinoeder voel nie net onseker 

oor baar rol in die gesin nie, maar vrees ook verwerping. Sy is nie seker ofbaar stiefdogters baar 

sal aanvaar nie, veral omdat sy bevestig dat die kinders ontnugter is omdat die verwagting dat 

bulle biologiese ouers moontlik kan versoen nou finaal verbreek is. Haar afbanklikheid as 

persoonseienskap veroorsaak dat sy ingestel is daarop om deur die stiefdogters aanvaar te word. 

Alhoewel sy besef sy moet eerder die rol van vriendin teenoor die stiefdogters inneem as sy 

skryf: Dit is moeilik om tot hulle deur te dring dat ek nooit hulle ma se plek wil inneem nie en 

net as 'n vriendin vir hulle wil wees, ondervind sy reeds probleme met respek. Dit lyk asof die 

stiefinoeder nog nie baar stiefinoederrol verwerf bet nie. Haar selfgesentreerdheid maak dit 

· nog moeiliker. 
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iii Hantering van stiefdogters 

Die stiefinoeder stip nou reeds probleme uit wat die hantering van die stiefdogters betref Sy is 

nie seker hoe sy die stiefdogters moet hanteer wanneer daar probleme ontstaan nie. Dit is ook 

nie duidelik watter rol die vader dan inneem tydens kontlik nie. Die stiefinoeder noem in die RF

Agtergrondvraelys dat sy probleme ondervind ten opsigte van die dissipline van die stiefdogters. 

Verder is die stiefinoeder ongelukkig en onseker wanneer sy skryf: Die meisies sal nooit erken 

as hulle 'n fout begaan het nie, hulle sal altyd bly stry en jou tot leunaar wit maak. Dit wi1 

voorkom asof dit vir die stiefinoeder moeilik is om hierdie gedrag te hanteer. Die stiefinoeder 

meld dat: Hulle neem nie ander se gevoelens in ag nie. 

iv Verskillende gewoontes en tradisies 

Die stiefinoeder wys daarop dat gewoontes en tradisies van haar en haar man verskil, maar dat 

dit nie werklik 'n probleem is nie. Tog skryf sy oor die stiefdogters: Hulle sal nooit hulp aanbied 

tensy daar gevra word nie. Hulle sal nooit iets uit hulle eie doen nie. Dit lyk asof die 

stiefinoeder se kinders gewoond was daaraan om behulpsaam te wees, maar die stiefdogters nie. 

Die stiefinoeder lig behulpsaamheid, netheid en respek uit as die grootste oorsake van probleme 

tussen haar en die stiefdogters. Sy stel dit ook dat die gewoontes en tradisies van haar man 

verskil van die waaraan sy gewoond was, maar spesifiseer nie. Die stiefinoeder noem dit dat die 

stiefdogters nie mededeelsaam is nie. Dit wi1 voorkom asof die stiefinoeder gewoond was 

daaraan dat in haar vorige gesinsopset, gesinslede mededeelsaam was. 

v Jaloesie 

Sekere persooulikheidstrekke van die stiefinoeder soos haar selfgesentreerdheid, kan daartoe lei 

dat sy jaloers kan raak op die stiefdogters onder sekere omstandighede. Die biologiese vader se 

optrede tydens kontlik of verskille tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter, sal 'n 

bydraende faktor wees tot gevoelens van jaloesie by die stiefinoeder. Die stiefinoeder se 

afhanklikheid, haar onsekerheid en haar vrees vir verwerping, kan verdere bydraende faktore 

wees. 
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vi Dissipline 

Die stiefinoeder poog om die rol van vriendin in te neem teenoor die stiefdogters. Dit is egter nie 

bekend op watter wyse die dissipline gehandhaaf word nie. Daar is alreeds probleme wat die 

stiefinoeder pla. Sy skryf as volg: Mens moet elke dag oor dieselfde goed praat wat gedoen 

moet word. Dit is moontlik dat die stiefinoeder onseker is oor hoe sy die stiefdogters moet 

dissiplineer en dat die vader ook nie die dissipline bevredigend handhaafnie. 

vii Stigmatisering 

Die stiefinoeder weerspreek haarself as sy in die RF-Agtergrondvraelys skryf dat sy nie dink die 

hersaamgestelde gesin word deur die gemeenskap, vriende en familie gestigmatiseer nie. In 'n 

volgende vraag antwoord sy bevestigend op die vraag of sy voel daar kleef 'n stigma aan 

stiefinoeders. Dit wil voorkom asof die stiefinoeder die stigmatisering ontken. Die stiefinoeder se 

onsekerheid, afhanklikheid en vrees vir verwerping deur die stiefdogters, kan haar gevoelens dat 

sy gestigmatiseer word vergroot. Hierdie onsekerheid kan die verhouding met die stiefdogters 

benadeel. 

6.3.4 STIEFDOGTER- B3 

Vervolgens sal die adolessente stiefdogter (B3) belig word soos deur die EPI en die HSPV 

weerspieel is. Daama sal moontlike risikofaktore uitgelig word wat die verhouding tussen haar 

en die stiefinoeder mag kompliseer. 

6.3.4.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die adolessente stiefdogter (B3) is 16 jaar oud en in haar middeladolessensie. Die EPI het geen 

konflikte op die profiel getoon nie en kan dus as 'n getroue weergawe van haar persoonlikheid 

aanvaar word. Die stiefdogter beskik oor 'n swak selfbeeld. Sy is meer 'n introvert en onsosiaal. 
• 

Hierdie stiefdogter is ongehoorsaam, sy aanvaar nie dinge nie en is krities. Voorts toon die EPI 

dat sy impulsief is en hou van nuwe ervarings. Sy is avontuurlustig. Die stiefdogter is minder 

versigtig en minder bang as die gemiddelde persoon. Sy is geneig om risiko's te neem wat haar in 

die moeilikheid kan laat beland. Haar kontak met die realiteit kan bevraagteken word. Sy is 
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koppig, geneig om sarkasties te wees en kan vyandig voorkom. Verder leef die stiefdogter van 

dag tot dag, is ongeorganiseerd en onbepland. Sy toon min selfbeheer. B3 is verder ook 

bakleierig, aggressief, rebels en se wat sy wil. Haar nuwe ervarings is eerder ten opsigte van 

dinge as mense. Daar is 'n moontlikheid van onvoldoende identifiseringsmeganisme. Hierdie 

stiefdogter se persoonlikheid stem in baie opsigte ooreen met die van haar vader, asook van die 

stiefinoeder. 

By die HSPV het een konflik op die profiel voorgekom. Die HSPV het die stiefdogter as meer 

intelligent en abstrak in denke uitgelig. Haar aggressie en rebelsheid word ook in hierdie vraelys 

uitgelig. Sy is assertief en selfgesentreerd. Verder toon die vraelys dat die stiefdogter ongeerg is 

en nie betroubaar is nie. Sy is nie liggeraak nie en avontuurlustig. Die HSPV toon verder die 

stiefdogter is sagmoedig en toon aan dat sy groepafhanklik is. Die stiefdogter toon 'n gebrek aan 

deursettingsvermoe en is 'n gespanne persoon. Die EPI en HSPV verifieer mekaar nie heeltemal 

nie. Daar is areas van konflik wat dui op psigoterapie. 

00 

6.3.4.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Daar is 14 risikofaktore by die jonger stiefdogter (B3) deur die meetinstrumente uitgelig wat 

moontlik die verhouding tussen haar en die stiefinoeder kan benadeel. 

i Persoonlikheid 

Die stiefdogter meen nie dat haar persoonlikheid met die van die stiefinoeder bots nie, alhoewel 

die stiefinoeder dit as 'n risikofaktor uitgelig het. Daar is verskille in die persoonlikhede van die 

twee partye wat kan veroorsaak dat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter gekompliseer word. Die stiefdogter is 'n onsosiale persoon en die stiefinoeder is 

sosiaal. Waar die stiefinoeder as 'n liefdevolle persoon deur die EPI uitgelig word, word die 

stiefdogter gesien as 'n vyandige persoon. Verder is die stiefdogter avontuurlustig en hou van 

nuwe ervarings, terwyl die stiefinoeder konserwatief is en teenstand teen verandering hied. Albei 
0 

lS selfgesentreerd en impulsief Hierdie ooreenstemmende en verskillende 

persoonlikheidseienskappe van die stiefinoeder en stiefdogter, kan veroorsaak dat hulle konflik 

beleef Die stiefdogter het reeds laat blyk dat die stiefinoeder haar probeer beheer en reels 

probeer neerle wat haar ongelukkig maak. 
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ii Swak selfbeeld 

Volgens die EPI het die stiefdogter 'n swak selfbeeld. Hierdie risikofaktor kan die grondslag 

wees van vele ander probleme soos jaloesie, opstandigheid, problematiese aanpassing, negatiewe 

gevoelens, en so meer. Haar swak selfbeeld tesame met haar introversie, kan daartoe lei dat die 

stiefdogter haar onttrek, depressief raak en die verhouding tussen haar en die stie:finoeder nie 

positief opgebou kan word nie deur voortdurende negatiewe en vyandige gevoelens. Verder kan 

sy haar meer wend tot haar portuurgroep om haar swak selfbeeld te probeer verdoesel. Dit kan 

'n probleem wees as die vriende 'n negatiewe invloed op haar uitoefen. 

••• Adolessente fase m 

Volgens die stiefdogter se ouderdom verkeer sy in haar middeladolessensie. Dit is 'n risikofaktor 

in soverre daar verskeie eienskappe aan adolessensie gekoppel kan word wat die verhouding 

tussen haar en die stie:finoeder kan kompliseer. Die stiefdogter is selfgesentreerd soos die 

stie:finoeder. Dit kan kontlik veroorsaak omdat albei egosentries is en nie die ander se gevoelens 

in ag neem nie. Die stie:finoeder het reeds uitgelig dat die stiefdogters nie omgee vir ander se 

gevoelens nie en dat hulle nie erken as hulle fouteer nie. In die RF-Agtergrondvraelys het die 

stiefdogter geskryf dat sy graag meer onafhanklik wi1 wees en voel dat volwassenses haar nie 

verstaan nie. Dit is algemeen onder adolessente om hierdie gevoelens te ondervind. Die 

stiefdogter is verder emosioneel en ongeerg. Sy skryf in die RF-Agtergrondvraelys dat haar 

vader en stie:finoeder haar inperk. 

iv Portuurgroepverhouding en vriende 

Die stiefdogter is onsosiaa~ maar het vriende. Sy is geneig om vrae dubbelsinnig en ontwykend 

te antwoord. In die RF-Agtergrondvraelys weerspreek sy haarself telkens en antwoord vrae 

vaag. Haar vriende is volgens haar dieselfde ouderdom as sy, asook ouer. Sy verkies verder 'n 

groep vriende en een oftwee. Hieruit blyk dit dat sy onseker is en poog om te antwoord wat sy 

dink die beste antwoord sal wees. Sy is nie eerlik in die beantwoording van die vrae nie . 

• 
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Die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge het getoon dat die stiefdogter sal swig onder 

groepdruk. Sy is baie aangewese op vriende en laat haar soms voorse deur vriende. Sy erken dat 

sy van besluite verander as sy sien haar vriende nie daarvan hou nie. Voorts erken die stiefdogter 

dat ander in 'n groep die besluite sal neem en dat sy maklik deur vriende beiilvloed word. Sy sien 

haarself eerder as 'n volgeling in plaas van 'n Ieier. Verder doen sy dinge sonder om eers goed na 

te dink as sy saam met vriende is. Die stiefdogter erken sy is nogal krities teenoor ander mense. 

Sy sal ook krities teenoor die stiefinoeder wees, wat probleme kan veroorsaak in 

bulle verhouding. Indien die stiefdogter se vriende nie die ouers se goedkeuring wegdra nie, of 

die vriende die stiefdogter negatief beiilvloed, kan die verhouding tussen die stiefinoeder en 

stiefdogter benadeel word. 

v Gedragsprobleme 

Die stiefdogter is aggressief, impulsief, rebels en vyandig. Hierdie eienskappe kan probleme 

tussen haar en die stie:finoeder veroorsaak. Sy skryf na twee maande reeds: Partykeer voel ek my 

pa se besluite/keuse het niks met haar te doen nie. In die RF-Agtergrondvraelys erken die 

stiefdogter dat sy sommige periodes in die skool nie bywoon nie. Sy bet ook reeds stokkies 

gedraai en sommige dae dus glad nie skool toe gegaan nie. Hierdie gedragsprobleme kan konflik 

tussen haar en die stie:finoeder veroorsaak, veral as die vader nie die konflik bevredigend kan 

hanteer nie. 

vi Jaloesie 

Dit wil voorkom asof die stiefdogter tog jaloers kan wees op die stiefinoeder. Sy voel dat haar 

stiefinoeder dinge wil oomeem en erken ook dat die stiefinoeder sommige take oomeem wat 

vroeer die stiefdogter se verantwoordelikheid was. As gevolg van haar ander 

persoonseienskappe, kan gevoelens van jaloesie ontstaan. Verder noem die stiefdogter twee keer 

dat die ouers die jonger broer voortrek. Sy kan ook jaloers teenoor hom wees wat konflik kan 

veroorsaak. Indien die stiefinoeder hierdie konflik nie suksesvol kan hanteer nie, sal haar jaloesie 

toeneem Soos reeds genoem voel die stiefdogter dat haar pa se besluite niks met die stiefinoeder 

te make het nie. 
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vii Emosionaliteit 

As gevolg van haar adolessensie, toon die stiefdogter verhoogde emosionaliteit. Sy is impulsief, 

minder versigtig en minder bang as ander mense. Dit wil voorkom asof sy dalk kan kanse waag 

en risiko's neem wat haar in die moeilikheid kan laat beland. Dit word versterk deur die feit dat 

haar kontak met die realiteit bevraagteken kan word. Haar emosionaliteit word bevestig deur 

haar rebelsheid, aggressiwiteit, vyandigheid, koppigheid, sarkasme, en bakleierigheid. Voorts is 

die stiefdogter ongeorganiseerd, beplan nie goed nie en toon min seltbeheer. Hierdie eienskappe 

kan vir die stiefinoeder moeilik wees om te hanteer en die verhouding tussen die stiefinoeder en 

stiefdogter kompliseer. 

viii Problematiese aanpassing 

Die stiefdogter se problematiese aanpassing word bevestig deur die vader en die stiefinoeder. 

Albei erken in die RF-Agtergrondvraelys dat die kinders teleurgesteld is dat die moontlikheid 

van versoening tussen hulle biologiese ouers nie meer bestaan nie. Die stiefdogter antwoord 

ontwykend by die vraag of sy probleme ondervind om in die hersaamgestelde gesin aan te pas: 

nee (soms). Sy noem wel dat sy sommige reels in die huis sal wil verander as sy 'n keuse het. 

Verder skryf die stiefdogter: Ons raak party keer kwaad as sy vir ons goed se om te doen of kla 

oor hoekom ons dit nie doen nie, en as sy met ons raas oor goed. Die stiefdogter ondervind dus 

alreeds probleme in hierdie kort tydperk van die hersaamgestelde gesin se bestaan. Die 

moontlikheid dat hierdie problematiese aanpassing verdere probleme kan veroorsaak tussen haar 

en die stiefinoeder, is nie uitgesluit nie. 

ix Kontak met biologiese moeder 

Die stiefdogter het nog gereeld kontak met die biologiese moeder. Sy sk:ryf dat hulle sowat twee 

tot drie keer per maand na haar toe gaan. Die rede waarom die kinders nie by die biologiese 

moeder woon nie, is onbekend. Sy het wei toesig oor die kinders. Dit kan probleme veroorsaak 

wanneer die stiefdogter verwar word deur verskillende reels en ander verskille ten opsigte van 

die twee huishoudings. Verder kan die stiefdogter skuldgevoelens teenoor haar biologiese 

moeder ervaar, omdat die kinders nie by haar inwoon nie. Gevoelens van verdeelde lojaliteit kan 

daarom ook probleme veroorsaak tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Die 
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stiefdogter beskryf die verhouding met haar moeder as goed, terwyl sy haar verhouding met haar 

vader en stiefinoeder beskryf as redelik goed. 

x Onafgehandelde verwerking van verlies 

Dit is reeds duidelik dat die stiefdogter tekens toon van onverwerkte gevoelens van verlies. Sy 

sien haar biologiese moeder gereeld. Verder kom daar areas van konflik voor op haar pro:liel van 

die EPI en HSPV wat dui op psigoterapie. Die stiefdogter het nerens gestipuleer dat sy dalk aan 

trauma blootgestel was nie, of dat sy ongelukkig of depressief oor iets voel nie. Dit kan wees dat 

sy sekere inligting weerhou, of ontken. 

xi Verdedigingsmeganismes 

In die meetinstrumente het die stiefdogter se verdedigingsmeganismes duidelik na vore gekom. 

Sy antwoord vaag en ontwykend en het haarself telkens weerspreek. Sy gebruik ontkenning as 

verdedigingsmeganisme, asook haar rebelsheid, aggressie en opstandigheid. Dit wil voorkom 

asof sy ook repressie as verdedigingsmeganisme toepas. Sy onderdruk negatiewe gevoelens en 

wil nie die indruk wek dat daar probleme is tussen haar en die stiefinoeder nie. Sy skryf dat daar 

wei probleme voorkom tussen haar suster en hu1 stiefinoeder. Ontkenning van probleme sal die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder bemoeilik. Die stiefinoeder het laat blyk dat die 

stiefdogters nie om verskoning sal vra as hu11e fouteer het nie. 

xii Jeugwangedrag en -misdaad 

In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter erken dat sy al sekere dae nie skool bygewoon 

het nie en dat sy sekere periodes ook nie bywoon nie. Alhoewel hierdie situasie nie gereeld 

voorkom nie, kan dit probleme veroorsaak indien dit gekoppel word aan ander faktore. Dit is 

onseker saam met wie die stiefdogter haar bevind as sy stokkiesdraai, ofwat sy/hu11e gedurende 

daardie tyd doen. Die stiefinoeder is 'n tuisteskepper en daarom by die huis. Dit wil voorkom 

asof sy nie daarvan bewus is nie. Verder erken die stiefdogter dat haar skoolprestasies nie na 

wense is nie. Die stiefdogter se algemene gevoel teenoor die skool sal ondersoek moet word. 

Hierdie vorm van wangedrag kan die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter benadeel. 
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••• Ander verhoudings X111 

Die stiefdogter is onsosiaal en 'n introvert. Dit lyk daarom uie asof sy maklik verhoudings kan 

opbou uie. Sy beskryf uie haar verhouding met haar biologiese moeder, stiefinoeder ofbiologiese 

vader as baie goed uie. In die Ouer-kindkommunikasievraelys erken die stiefdogter dat sy slegs 

soms die waarheid aan haar ouers vertel as sy uitgaan. Verder voel sy dat haar ouers soms 

outyds is in hu1 siening van opvoeding. Sy bespreek soms haar skoolprobleme met haar pa. Die 

stiefdogter voel verder dat haar ouers onredelik is en nie haar gevoelens in ag neem nie, asook 

dat sy dikwels moedeloos voel tydens interaksie met haar ouers. Voorts meen die stiefdogter die 

gevoelsklimaat in die huis is soms gespanne en dat die ouers dikwels te besig is om na haar 

probleme te luister. Die lyk daarom uie asof die vader en stiefinoeder daarin slaag om 

suksesvolle kommunikasie met die stiefdogter te he uie. Dit kan die verhouding tussen die 

stiefinoeder en stiefdogter negatiefbeiilvloed. In die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge 

erken die stiefdogter dat sy leuens aan haar vader en stiefinoeder vertel en dikwels vir hulle dinge 

wegsteek. 

Die feit dat die stiefdogter telkens noem dat die jonger broer voorgetrek word, kan veroorsaak 

dat die verhouding met haar broer op konflik kan uitloop. Die wyse waarop die konflik hanteer 

word, asook deur wie die konflik hanteer word, kan die verhoudings onderling gespanne maak. 

Die stiefdogter skryf Partykeer raak ons kwaad omdat my boetie voorgetrek word, maar sy 

(stiefmoeder) sorteer hom gou uit. Volgens die stiefdogter wil dit voorkom asof die broer deur 

die vader voorgetrek word. 

xiv Swak skoolprestasies en -afWesighede 

Die stiefdogter bevestig in die RF-Agtergrondvraelys dat uie sy ofhaar ouers tevrede is met haar 

skoolprestasie uie. Sy erken dat sy nie genoeg leer uie. Dit is onwaarskynlik dat sy haar swak 

skoolprestasie daaraan sal koppel dat sy sommige periodes nie bywoon nie. Verder lyk dit asof 

die ouers onbewus is van die stiefdogter se afWesighede. Probleme kan ontstaan wanneer die 

stiefinoeder haar mening gee oor die stiefdogter se swak skoolprestasie. Dit kan die verhouding 

tussen hulle kompliseer. 
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6.3.5 STIEFDOGTER- B4 

Die ouer stiefdogter (B4) in hierdie hersaamgestelde gesin is 17 jaar oud. Daar sal eers 'n 

persoonlikheidsbeeld van haar gegee word soos verkry deur die EPI en die HSPV. Daama sal 

risikofaktore rakende die stiefdogter wat moontlik die verhouding tussen haar en die stiefmoeder 

kan kompliseer, uitgelig word. 

6.3.5.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die EPI toon dat die stiefdogter neig om dinge te doen wat sosiaal aanvaarbaar is en meet haar 

selfbeeld ook in tetme van die sosiaal aanvaarbare. Haar ware emosies word onderdruk. Sy is 

liefdelvol, vriendelik en ietwat van 'n ekstrovert. Verder toon die stiefdogter dat sy 'n afhanklike 

persoon is, sy is vertrouend en aanvaardend. Die stiefdogter is tevrede met haar lewenstyl. 

Alhoewel sy sosialiseer, is sy suspisieus omtrent mense se motiewe. Sy toon weinig 

toekomsgerigtheid. 

Volgens die HSPV kom een konflik op die profiel voor. Die EPI en HSPV verifieer mekaar en 

daarom kan aanvaar word dat die persoonlikheidsbeeld van die stiefdogter 'n ware weerspieeling 

van haar persoonlikheid is. Sy kom voor as 'n hartlike persoon met warmte. Die stiefdogter is 

meer intelligent en abstrak in haar denke. Sy is emosioneel stabiel en het 'n flegmatiese 

temperament. By die stiefdogter kom 'n uiterste telling op dominansie voor wat op 'n 

verdedigingsmeganisme dui. Sy is konsensieus met baie deursettingsvermoe en beskik oor die 

moed om uitdagings die hoof te hied. Die stiefdogter is in 'n mate dikvellig ( ongevoelig). Verder 

is sy selfversekerd en ontspanne, asook groepafhanklik. 

•• 
6.3.5.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Na aanleiding van die persoonlikheidsprofiel van die stiefdogter is ses risikofaktore gerdentifiseer 

wat moontlik die verhouding tussen haar en die stiefmoeder kan benadeel. 
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i Persoonlikheid 

Stiefdogter (B4) se persoonlikheid verskil van die ander gesinslede se persoonlikhede. Sy skryf 

in die RF-Agtergrondvraelys dat haar persoonlikheid nie met die van die stiefinoeder bots nie. 

Aangesien die stiefdogter dikvellig is, kan hierdie eienskap probleme veroorsaak tussen haar en 

die stiefinoeder. Dit is moontlik dat sy onsensitief voorkom as gevolg · daarvan, veral as haar 

flegmatiese temperament in ag geneem word. Ander persone kan haar gedrag of reaksies dus 

verkeerd interpreteer. Die stiefdogter meet hoog wat dominansie betref en hierdie eienskap kan 

verhoudings benadeel wanneer sy dit nie met oorleg toepas nie. Indien die stiefdogter die 

stiefinoeder probeer domineer, sal dit die verhouding tussen hulle benadeel. Die stiefdogter se 

persoonlikheid kan verder 'n risikofaktor wees in soverre dit verskil van die ander gesinslede se 

persoonlikhede. 

ii Adolessente fase 

Alhoewel die stiefdogter in haar middeladolessensie verkeer, is sy emosioneel stabiel. Daar moet 

in gedagte gehou word dat haar emosies nie maklik opgewek word nie weens haar flegmatiese 

temperament. Die adolessente fase word daardeur gekenmerk dat abstakte denkvermoens 

ontwikkel. Die stiefdogter sal aangeleenthede beredeneer op 'n abstrakte denkvlak. Dit wil 

voorkom asof die stiefinoeder wat geneig is om konkreet te dink, die stiefdogter nie op hierdie 

vlak sal kan stimuleer nie. Die biologiese vader sal moontlik ook op die gebied tekort skiet. Dit 

is moontlik dat hulle nie haar vrae bevredigend sal kan beantwoord nie en sy gevolglik 

gefrustreerd sal raak. In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter dit uitgelig dat sy graag 

meer onafhanklik wil wees en dat sy ook voel volwassenes verstaan haar nie. Hierdie tipiese 

adolessente eienskappe kan probleme veroorsaak indien die stiefinoeder haar wil inperk. 

iii Portuurgroepverhouding en vriende 

Die stiefdogter is groepafhanklik en sal daarom meer tyd saam met haar portuurgroep wil 

deurbring. Die stiefinoeder daarenteen wil die hersaamgestelde gesin as eenheid saambind. Die 

stiefdogter voel dat sy nie ingeperk moet word wanneer sy saam met haar vriende wil uitgaan 

nie. Die stiefdogter steun swaar op die portuurgroep en dit is moontlik die gevolg van vroeere 
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etVarings van verliese en hartseer. Alhoewel sy groepafhanklik is, sien sy haarself eerder as 'n 

Ieier en volgens die Persoonlike vraelys vir hoerskoo/leerlinge, behoort sy nie onder groepdruk 

te swig nie. Indien die stiefmoeder inmeng met die reels wat die vader daarstel ten opsigte van 

die sosialisering van die stiefdogter, kan probleme in die stiefmoeder-stiefdogtetVerhouding 

ontstaan. 

iv Kontak met biologiese moeder 

Die stiefdogter sien haar biologiese moeder elke tweede naweek. Dit is onbekend waarom die 

kinders nie by haar woon nie. Die moontlikheid dat die stiefdogter skuldig voel omdat sy van 

haar stiefmoeder hou, is nie uitgesluit nie. In die RF-Agtergrondvraelys beskryf sy die 

verhouding met haar biologiese moeder as baie goed en stel dit haar biologiese ouers mekaar 

verstaan en nog baie gesels. Dit wil voorkom asof die stiefdogter steeds hoop dat hulle versoen 

kan raak. Die verhouding met haar stiefmoeder kan gekompliseer word deur onrealistiese 

verwagtings en gevoelens van verdeelde lojaliteit. 

v Verdedigingsmeganismes 

In die HSPV is genoem dat die uiterste telling op dominansie dui op 'n verdedigingsmeganisme. 

Sy poog dalk om haar swakhede te verbloem deur dominant voor te kom Hierdie 

persoonseienskap ondersteun die feit dat die stiefdogter geneig is om haar emosies te onderdruk. 

Dit kan kommunikasie tussen die gesinslede benadeel as die stiefdogter nie eerlik is omtrent haar 

gevoelens nie. Die stiefmoeder sal nie daarin slaag om haar te leer ken soos sy werklik is nie. 

Verder kan probleme ontstaan indien die stiefdogter die stiefmoeder wil domineer. 

vi Jeugwangedrag en -misdaad 

Die stiefdogter erken in die RF-Agtergrondvraelys dat sy alleuens vertel het. In die Persoonlike 

vraelys vir hoi!rskoolleerlinge noem sy ook dat sy nie altyd die waarheid aan haar ouers vertel 

nie. Tog voel die stiefdogter dat haar ouers haar meestal vertrou. Dit is dus nie duidelik wat die 

beweegrede van haar leuens is nie. Die verhouding tussen die stiefmoeder en stiefdogter kan 

geskaad word as een party nie eerlik is teenoor die ander party nie. Wedersydse vertroue is een 

van die hoekstene van geslaagde verhoudings. Die stiefmoeder sal teleurgesteld wees in die 
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stiefdogter as sy ontdek dat die stiefdogter leuens aan baar vertel. Die stiefdogter skryf in die 

RF-Agtergrondvraelys dat sy soms stokkiesdraai. Die rede daaiVoor is onbekend, maar dit kan 

ook 'n probleem wees in die verbouding tussen baar en die stiefinoeder. Die stiefinoeder sal die 

stiefdogter wantrou as die feit aan die lig kom en die stiefdogter sal voel die saak bet niks met 

die stiefinoeder te make nie. 

6.3.6 GESIN BAS EENHEID 

Verskeie risikofaktore is deur die meetinstrumente geidentifiseer wat betrekking bet op die 

bersaamgestelde gesin as 'n eenheid. Die onderlinge verboudings tussen die gesinslede word 

deurgaans in gedagte gebou. 

•• 
6.3.6.1 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Sommige van die risikofaktore wat betrekking bet op die bersaamgestelde gesin as gebeel, is 

reeds by individuele gesinslede uitgelig. Die onderstaande risikofaktore bet betrekking op die 

bersaamgestelde gesin en verboudings binne die gesin. 

i Komplekse bersaamgestelde gesin 

Hersaamgestelde gesin B is 'n komplekse gesin, aangesien albei egmaats bul eie biologiese 

kinders bet. Die stiefinoeder bet toesig oor baar kinders, maar bulle is reeds werkende 

jongmense en onafhanklik. Hulle woon nie meer by bul moeder in nie. Die vader se biologiese 

kinders woon permanent by die gesin, al bet by nie toesig oor bulle nie. Die stiefinoeder beleef 

moontlik gevoelens van verlies, omdat baar eie biologiese kinders die buis verlaat het en sy nou 

verantwoordelik is vir die stiefkinders. 

ii Tipe bersaamgestelde gesin 

Die vader en stiefinoeder was voorbeen getroud en is geskei van bul vorige egmaats. Die vader 

was vir drie jaar en die stiefinoeder vir een jaar enkelouers voordat bulle getroud is. Die egpaar 

bet mekaar een jaar geken voordat bulle getroud is. In hierdie tydperk kon die stiefdogters 

daaraan gewoond raak dat hul vader moontlike trouplanne het en dus bulself daarop voorberei. 
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Dit wil voorkom asof a1 die gesinslede nog poog om aan te pas en hu1 voete te vind in die nuwe 

hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder ervaar waarskynlik gevoelens van verlies van haar 

kinders en vorige egmaat. Die vader se verhouding met sy vorige egmaat word deur die een 

dogter as volg beskryf: Gesels baie (verstaan mekaar). Dit kan wees dat die vader ook nog 

onverwerkte gevoelens van verlies belee±: alhoewel dit slegs 'n aanname is. 

iii Tydperk van die huwelik 

Die egpaar se huwelik is ten tyde van die navorsing twee maande gelede voltrek. Die tydperk 

van die hersaamgestelde gesin is daarom 'n risikofaktor, aangesien dit korter as twee jaar 

bestaan. Dit neem tyd vir al die gesinslede om aan mekaar gewoond te raak, aan te pas by nuwe 

omstandighede, hu1 eie gevoelens te verwerk en as 'n gesin te funksioneer. Die vader was vir drie 

jaar 'n enkelouer en gewoond daaraan om onafhanklik te lee£ Die stiefdogters was gewoond 

daaraan om slegs hu1 vader en moeder in twee aparte huishoudings te gehoorsaam en in ag te 

neem. AI die gesinslede moet gewoond raak daaraan om mekaar in ag te neem. 

iv Swak kommunikasie 

Die kommnnikasie tussen die vader en stiefinoeder is goed. Die stiefdogters kommunikeer 

gereeld met mekaar en ondersteun mekaar. Die ouers se kommunikasie met die dogters is 

redelik. Albei stiefdogters het in die Ouer-kindkommunikasievraelys laat blyk dat die ouers nie 

genoeg tyd inruim om met hulle te gesels nie. Hulle is dikwels te besig. Dit is moontlik dat die 

ouers nog tyd spandeer om mekaar te vind en daarom minder tyd beskikbaar het om aan die 

kinders aandag te gee. Die stiefdogters voel dat hulle slegs soms skoolsake met die ouers kan 

bespreek en ervaar dikwels gevoelens van moedeloosheid tydens interaksie met die ouers. 

v Gesinsagtergrond, gewoontes en tradisies verskil 

Soos uitgelig by die risikofaktore rakende die stiefinoeder, verskil die gewoontes van die twee 

gesinne. Wat vir die vader en sy biologiese kinders aanvaarbaar is, is nie noodwendig by die 

stiefinoeder se gesin aanvaarbaar nie. Die stiefinoeder se kinders het in die huis met takies gehelp 

en spontaan hulp aangebied. Die huishouding was georganiseerd en netjies. Die stiefdogters is 

nie gewoond daaraan nie. Hulle is gemaklik, ongeorganiseerd en beplan nie goed nie. Botsing 

216 



• 

v:ind plaas tussen die stiefinoeder en stiefdogters as gevolg van die gebrek aan behulpsaa:mheid 

ennetheid. 

vi Rolverwarring 

Die stiefinoeder ondervind rolverwarring en die een stiefdogter voel dat sekere take waarvoor sy 

verantwoordelik was nou deur die stiefinoeder oorgeneem word. A1hoewel die stiefinoeder die 

rol van vriendin teenoor die stiefdogters wil inneem, ondervind sy reeds probleme ten opsigte 

van respek van die stiefdogters. Dit lyk asof sy tog gerespekteer wil word op grond van haar 

posisie. Teenoor die jonger broer, sal die stiefinoeder waarskynlik 'n ander rol vervul. Die 

stiefdogters kan dit negatiefbelee£ 

vii Sibbeverhoudings 

Albei stiefdogters beaam dat hulle jonger broer voorgetrek word. Die afleiding word gemaak dat 

die broer deur die vader bevoordeel word, aangesien die een stiefdogter noem dat die 

stiefinoeder hom vinnig op sy plek sit en kan kies vir hulle ( stiefdogters ). Gevoelens van jaloesie 

kan tussen die kinders ontstaan en vererger indien die konflik nie bevredigend deur die 

stiefinoeder en vader opgelos word nie. Konflik tussen die kinders, plaas spanning op die 

gesinslede en kompliseer die verhoudings onderling. Die atmosfeer in die huis is gespanne. 

viii Dissipline 

Vanwee die vader se ongeerdheid en swak oordeelsvermoe wat hy soms openbaar, is dit 

moontlik dat hy nie die dissipline bevredigend toepas nie. Dit sal die stiefinoeder onder groter 

druk plaas. Die stiefinoeder moet nog die rol van vriendin teenoor die stiefdogters inoefen, nie 

net gedurende kommunikasie nie, maar ook tydens dissipline. Die lyk nie asof die vader 

dissipline suksesvol sal kan handhaaf nie, aangesien daar reeds probleme ten opsigte van die 

dissipline is. Die stiefinoeder voel sy moet elke dag oor dieselfde dinge met die stiefdogters praat 

en dat hulle nie gehoor gee aan haar nie. Hierdie aspek sal waarskynlik nog verdere probleme 

veroorsaak. 
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ix Grondslag vir positiewe verhouding ontbreek 

Die boustene vir 'n suksesvolle verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogters, is 

nog nie gevestig nie. Die partye ken mekaar nog nie goed nie. Die stiefinoeder voel dat die 

stiefdogters nie haar gevoelens in ag neem nie. Volgens die Ouer-kindkommunikasievraelys 

meen die stiefdogters dat die ouers nie hulle voorkeure en afkeure ken nie. In die Persoonlike 

vraelys vir hoerskoolleerlinge dui die stiefdogters aan dat hulle ouers hulle soms nie vertrou nie. 

Verder vertel hulle soms nie die waarheid aan hul ouers nie. Daar is nog nie sprake van 

wedersydse vertroue tussen die gesinslede nie. Die gesagsaspek in die gesin is problematies in 

soverre die stiefdogters die stiefinoeder se gesag afwys. Veral die een stiefdogter (B3) is 

ongehoorsaam en rebels teenoor die stiefinoeder. Die vader as gesagsfiguur sal meer prominent 

moet figureer. Kommnnikasie tussen die gesinslede is nie goed genoeg om 'n positiewe 

verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogters te kan vestig nie. 

6.3.6.2 AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN GESIN B 

Sekere afleidings ten opsigte van gesin B het onder die aandag gekom tydens die bespreking van 

die risikofaktore by elke individuele gesinslid, naamlik: 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

Risikofaktore sal waarskynlik later in die huwelik selfs duideliker na vore kom 

Die twee stiefdogters sal waarskynlik saamstaan teen hulle stiefinoeder tydens konflik. 

Die stiefinoeder sal moontlik met die een stiefdogter groter probleme ondervind vanwee 

haar (stiefdogter) se persoonstrekke. 

Dit wil voorkom asof die vader nie konflik bevredigend kan hanteer nie. 

Die soortgelyke persoonlikhede van die vader en stiefinoeder kan mekaar nie 

kompenseer nie. 'n Swakheid by die een is meestal ook 'n swakheid by die ander. 

Die rede waarom die kinders nie by hulle biologiese moeder woon nie, terwyl sy toesig 

oor hulle het, is onbekend. Die afleiding kan gemaak word dat hulle dit so verkies, 
• 

aangesien die adolessente dogters oud genoeg is om self'n keuse uit te oefen. 

Dit is onbekend waarom die stiefinoeder se biologiese kinders die huis so vroeg reeds 

verlaat het. Die afleiding kan gemaak word dat dit hulle keuse is. 

' 
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* 

* 

Die afleiding kan gemaak word dat die stiefinoeder ouer is as die ouderdom wat sy 

aangegee bet, aangesien sy reeds kinders bet wat die buis verlaat bet. Dit lyk asof sy baar 

ware ouderdom verbloem, aangesien sy waarskynlik ouer as baar egmaat is. 

Dit is moontlik dat die ouer stiefdogter makliker in die bersaamgestelde gesin sal aanpas, 

vanwee baar persoonlikheid. Sy sal waarskynlik ook die buis vroeer verlaat as baar 

suster. Die afleiding kan gemaak word dat die jonger stiefdogter dan selfs meer probleme 

binne die bersaamgestelde gesin sal ondervind, aangesien sy op hierdie stadium swaar 

leun op baar suster. 

6.3.6.3 AANBEVELINGS VIR GESIN B 

Na aanleiding van die risikofaktore in gesin B, kan die volgende aanbevelings gemaak word: 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

Die vader sal sterker as gesagsfiguur moet optree, sodat die stiefinoeder dit nie boefte 

doennie. 

Gesinskommunikasie moet verbeter word deur kommunikasievaardighede. 

Ouers moet tyd inmim vir al die kinders. 

Professionele berading kan riglyne bied, sodat foute vermy kan word en aandag gegee 

kan word aan reeds geidentifiseerde risikofaktore. 

AI die gesinslede moet bereid wees om bulp aan te bied, mekaar te respekteer en 

mededeelsaam te wees. 

Konsensus tussen die vader en stiefinoeder rakende die dissipline van die stiefdogters 

moet bereik word. 

Op die volgende twee bladsye volg Tabel B-3 en B-4. Tabel B-3 is die Samevattende 

evalueringsblad vir risikofaktore wat by gesin B geidentifiseer is met die adolessente stiefdogter 

B-3. Daarna volg Tabel B-4 wat die risikofaktore bevat rakende die adolessente stiefdogter B-4 

in bersaamgestelde gesin B. 
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TABELB-3 

SAMEVATTENDE EV ALUERINGSBLAD VIR RISIKOFAKTORE 
Dui die geidentifiseerde risikofaktore aan deur middel van 'n X 

vanhuwelik 

Kindermolestering of 

Waardes, norme en beginsels 

Gesinsagtergrond, gewoontes en 
tradisies verskil 

X 

Stiefmoeder 

Onverwerkte gevoelens van 

V erskillende gewoontes en 
tradisies 

X I Biologiese moeder van 

, . -· . . 1 X 1 ~~ees ~ 

X en beheer 
Swak kornm1mikasie X 

X 

V erskillende kerke 
Grondslag vir positiewe verhouding I X 

Trauma 
Seksuele 

Adolessente Vader 
X I Persoonlikheid 
X 

Swak selfbeeld X 

I rl.VVJ. ..... ~~~~ .&.Q<3.... I . 
Gedragspr<>bleme X I Verhoudings - ander 

X I Onafgehandelde verwerking van 
verlies 
Swak skoolprestasie en 

- ander 
Jaloesie 
........ -------

X 

Problematiese 
Kontakmet 

Dieetsiektes 
en-misdaad 

Seksuele sake 
satanisme 

X 

X 

X -

X -

Onverwerkte gevoelens van 
verlies 

• en spannmg 

F inansiele ...... " ......................... 

X 
X 

X 



huwelik 
Sosio-ekonomiese esteldheid 
Kindetmolestering of 

Waardes, norme en begiusels 
verskil 

gewoontes en I 

Onvetwerkte van verlies 
- -- -

~ ...... 

Drankmisbruik 
Dwelmmisbruik 
---- -... .. 

V erskillende kerke 
vir positiewe 

ontbreek 

Seksuele 

TABELB-4 

SAMEVATTENDE EVALUERINGSBLAD VIRRISIKOFAKTORE 
Dui die geidentifiseerde risikofaktore aan deur middel van 'n X 

Stiefmoeder 
X Persoonlikheid 
X Persoonlikheidsversteurin~ 

X D ressie en~annin 
Rolvetwarrin 
Onvetwerkte gevoelens van 
verlies 
V erskillende gewoontes en 
tradisies 

X Biologiese moeder van 

Jaloesie 
X I Vrees vir 

en beheer 

met 
Onderdom 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Adolessente Stiefd~ Biolo iese Vader 
Persoonlikheid X 
Verdedi~mes X 
Swak selfbeeld 
Adolessente fase X Verhoudin met 
Gedtagsprobleme Verhoudings- ander 

Onafgehandelde vetwerking van Onvetwerkte gevoelens van 
verlies verlies 
Swak skoolprestasie en Depressie en spanning 

Werkloosheid 
- ander 

Jaloesie 

Gesindheid en 
... T '+ 

Problematiese 
....... • • • 1 • 

X 

Dieetsiektes 
X -

sake 
Betrokkenheid 

I X 



6.4 GESINC 

6.4.1 ALGEMENE INLIGTING 

Hersaamgestelde gesin C verskil van ander hersaamgestelde gesinne, deurdat nie die vader of 

stiefinoeder voorheen geskei was of'n vorige egmaat aan die dood afgestaan het nie. Die egpaar 

is reeds 13 jaar getroud en het hul eie biologiese kinders (vier) in die gesin. Hulle was vier jaar in 

'n verhouding betrokke voordat hulle getroud is. Die stiefdogter is die vader se biologiese dogter 

by 'n vorige verhouding. Sy is tans 15 jaar oud en die vader het eers ses maande gelede vemeem 

dat hy haar vader is. Sedertdien woon sy permanent by die gesin in. Die vader skryf in die RF

Agtergrondvraelys: I 5 jaar onwetend ouer gewees. Die stiefdogter is nou die oudste kind in die 

gesin. Die vader het toesig oor sy dogter. In die RF-Agtergrondvraelys skryf die vader dat hy 

toesig oor sy dogter het en hierdie reelings ooreengekom is met sy dogter se biologiese moeder. 

In die lig van bogenoemde besonderhede, sal hierdie hersaamgestelde gesin gesien word as 'n 

komplekse hersaamgestelde gesin vandat die stiefdogter by die gesin kom inwoon het. 

Die sosio-ekonomiese gesteldheid van die gesin is goed. Die vader is 'n elektroniese ingenieur en 

die stiefinoeder is 'n tuisteskepper. Die vader word nie belas met bykomende finansiele 

verpligtinge betreffende onderhoud aan sy dogter se biologiese moeder nie. Hulle woon op 'n 

plaas sowat agt kilometer van die skool a£ Die vader is 39 jaar en die stiefinoeder is 33 jaar oud. 

6.4.2 BIOLOGIESE VADER- C1 

Die biologiese vader se persoonsbeeld sal vervolgens gegee word soos dit deur die EPI en !6-

PF geidentifiseer is. 

6.4.2.1 AGTERGRONDINLIGTING 

• 
Op die EPI kom geen konflikte op die profiel van die vader voor uie. Volgens die EPI het die 

vader 'n lae selfbeeld. Hy bevraagteken dinge en is krities. Die vader is versigtig, angstig en 

rigied en hou nie van verandering nie. Hy is effens teneergedruk. Dit is vir die vader baie 

belangrik om in beheer te wees, sodanig dat hy die omgewing in hokkies wil regimenteer. Die 

vader is ook kompulsief en deeglik en hy toon goeie selfbeheer. Hy is uie 'n aggressiewe persoon 
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nie. Verder toon die vader se profiel 'n definitiewe angspatroon, wat heel waarskynlik in 

obsessiewe kompulsiewe gedrag manifesteer. 

Volgens die 16-PF kom daar twee kontlikte op die profiel van die vader voor. Daar is ook een 

verdedigingsmeganisme uitgelig soos verder sal blyk. Die vader is 'n gereserveerde en 

ternggetrokke persoon en word eerder deur sy intellek as deur sy gevoelens gelei. Hy is 'n 

verantwoordelike persoon en hou dinge goed georganiseerd. Die I 6-PF sluit by die bevindings 

van die EPI aan dat die vader krities en foutvinderig is. Hy ontleed en bevraagteken dinge tot by 

die punt waar dit as 'n verdedigingsmeganisme (met ander woorde beskerming van die ego) 

beskou kan word. Die vraag kan gevra word hoekom dit vir hom so belangrik is om alles te 

moet ontleed. Gaan dit moontlik oor beheer, om sy angs te temper of dalk om agterdog te 

weerle ofte bevestig? Hy is moontlikjaloers en besitlik en toon 'n beperkte vermoe om sy angs 

en jaloesie te beheer. Voorts is die vader nie sosiaal vaardig nie. Die 16-PF en EP/ verifieer 

mekaar. 

6.4.2.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Die onderstaande vyf risikofaktore rakende die biologiese vader, is deur die meetinstrnmente 

geidentifiseer. 

i Persoonlikheid 

Die vader se persoonlikheid toon dat by 'n lae selfbeeld bet en besonder krities is. Hy 

bevraagteken alles en is foutvinderig. Dit is moontlik dat die vader krities sal wees oor die 

verhouding tussen sy vrou en dogter. Hy wil alles ontleed en voel dat by in beheer is. Probleme 

tussen die stiefinoeder en stiefdogter sal die vader kan laat voel dat hy nie beheer oor hulle het 

nie. Verder toon by 'n duidelike angspatroon. Hierdie eienskappe van die vader kan die 

verhouding tussen sy dogter en vrou benadeel. Dit wil voorkom asof die vader druk op al die 

verhoudings sal plaas deur sy kritiek. Hy voel waarskynlik tans magteloos en nie in beheer nie, as 

gevolg van die ongewone omstandighede. Die vader bet skielik vemeem dat by 'n dogter het en 

dat sy reeds 15 jaar oud is. Dit kan die verhouding met sy vrou benadeel en sy sal op haar beurt 

verontreg voel. 
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'n Verdere persoonstrek van die vader is sy rigiditeit en hy hou nie van verandering nie. Met die 

besef dat hy die vader van 'n 15-jarige adolessente dogter is, het verskeie veranderinge in sy lewe 

plaasgevind. Noodgedwonge het die veranderinge ook die res van die gesin geraak. Die vader se 

angs word hierdeur vererger en hy beskik oor beperkte vermoens om hierdie angs te hanteer. 

Hierdie veranderinge kan by die stiefinoeder die gevoellaat dat sy geen aandeel hierin het nie en 

sy kan haar man kwalik neem. Dit is ook moontlik dat sy die stiefdogter sal blameer vir hierdie 

toedrag van sake. Die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter sal bemoeilik word deur 

genoemde faktore. 

ii Verhouding met vorige egmaat 

Die vader was nie in die eg verbind met die moeder van sy 15-jarige dogter nie en hy het met 'n 

skok vemeem dat hy haar biologiese vader is. Dit wil voorkom asof die biologiese moeder van sy 

dogter hom vir al die jare nooit gekontak het nie, of dat die vader niks met haar te doen wou he 

nie. Dit is onbekend hoe die vader voel oor die feit dat sy hierdie inligting vir 15 jaar van hom 

weerhou het. Dit is moontlik dat die vader haar kwalik neem en ongelukkig voel dat soveel 

ander persone se lewens hierdeur geraak word, veral gesien in die Jig van sy persoonlikheid. 

Die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter kan nadelig befuvloed word hierdeur, 

omdat die stiefdogter haar stiefinoeder kan vergelyk met haar biologiese moeder, versoening 

probeer bewerkstellig tussen haar biologiese ouers, die twee huishoudings teenoor mekaar 

afspeel, en vele ander faktore. ln die RF-Agtergrondvraelys skryf die stiefdogter dat die 

verhouding tussen haar biologiese ouers goed is, terwyl die vader dit weerspreek. Die 

stiefinoeder kan op haar beurt weer bedreig voel deur hierdie ander vrou wat 'n kind met haar 

man deel en haar negatiewe gevoelens of antagonisme op die stiefdogter projekteer. 

iii Depressie en spanning 

Op die persoonlikheidsprofiel van die vader is uitgelig dat hy temeergedruk en angstig is. Hy is 

ook kompulsief en toon obsessiewe kompulsiewe gedrag. Dit is dat die vader se 

temeergedruktheid en angstigheid kan toeneem in die unieke omstandighede van die 

hersaamgestelde gesin. Verder is hy 'n teruggetrokke en gereserveerde persoon wat kan 

veroorsaak dat hy homself onttrek en daarom nie genoegsame ondersteuning van ander mense 

• 
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kty rakende sy probleme nie. Aangesien die vader sosiaal nie vaardig is nie, is dit moontlik dat hy 

sal poog om self sy probleme te hanteer. Indien die vader meer depressief en gespanne raak, sal 

dit die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter ook onder groter druk plaas. Hulle 

verhouding sal gespanne wees en dit is onwaarskynlik of die vader oor die vermoe beskik om 

probleme tussen bulle te kan hanteer as hy nie eers oor die vermoe beskik om sy eie angs en 

jaloesie te beheer nie. Dit is verder moontlik dat die vader se depressie en spanning hom fisies en 

psigies uitgeput laat en hy daarom nie huislike probleme bevredigend kan hanteer nie. 

iv Konflikhantering 

Vanwee die vader se persoonlikheidstrekke soos hierbo uiteengesit is, is dit onwaarskynlik dat 

hy die konflik tussen sy vrou en haar stiefdogter na wense sal hanteer. Hy worstel waarskynlik 

met skuldgevoelens teenoor beide sy vrou en dogter. Moontlik voel hy dat hy die dogter van sy 

kant af moet vergoed vir soveel jare se ontbering. Teenoor sy vrou sal hy voel dat hy haar 

vertroue geskend het en iets aan haar verskuldig is. In die lig hiervan is dit onwaarskynlik dat die 

vader konflik tussen hulle objektief sal kan hanteer. Dit is onbekend watter wyse van 

dissiplinering die vader teenoor sy kinders toepas, maar sy verbete pogings om in beheer te wees, 

sal hom dalk oormatig streng laat optree. In die RF-Agtergrondvraelys het die vader as volg 

geantwoord op die vraag hoe hy konflik hanteer tussen sy vrou en dogter: Betrek beide partye 

met aangeleenthede. Die tydperk wat die dogter by die gesin inwoon is nog te kort om uitspraak 

te lewer oor die wyse waarop die vader die konflik sal hanteer. 

v Ander verhoudings 

Die gesin se unieke omstandighede veroorsaak dat vele verhoudings hierdeur geraak word. Die 

vader skryf dat alma l in die huis redelik sensitief is vir enige uitsprake van ander persone en dat 

vrymoedigheid by al die betrokke partye (homself ingesluit) ontbreek. Die verhouding van die 

vader met sy dogter, kan vir die stiefinoeder 'n bedreiging inhou. Sy was vir 13 jaar nooit 

gewoond daaraan om hom met 'n ander dogter te deel nie. Verder kan sy voel dat hulle eie 

biologiese kinders nou sy aandag misgun word. Die stiefinoeder sal moontlik die stiefdogter 

hiervoor blameer en nie toelaat dat sy en haar vader tyd alleen saam spandeer nie. Die 

verhouding van die egpaar is onder groot druk geplaas met die onthulling van die vader se 
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adolessente dogter wat by bulle kom woon. In die RF-Agtergrondvraelys beskryf die vader sy 

verhouding met sy vrou as: Beleefd. 

Dit is waarskynlik dat die kinders die nuwe stiefsussie as 'n bedreiging sien en gevoelens van 

jaloesie sal ontstaan. Sy is ook die oudste van die kinders en hierdie rangorde sal moontlik 

negatief deur die oudste kind van die egpaar ervaar word. Hierdie negatiewe gevoelens sal die 

verhoudings van die sibbes onderling benadeel. Die stiefdogter kan verwerp voel hierdeur. 

Familiale verhoudings kan ook deur hierdie omstandighede befuvloed word, deurdat die oupas 

en oumas of ander familie die vader se integriteit nou in twyfel sal trek. Die simpatie sal 

gevolglik by die stiefinoeder le en die vader se lae selfbeeld sal'n verdere knou kry. Verder ken 

die vader nie sy dogter nie en sal poog om haar beter te leer ken. Sy woon slegs ses maande by 

die gesin. Die vader beskryf sy verhouding met sy dogter as: Effens verwyderd weens werksdruk. 

Daarenteen beskryf die dogter haar verhouding met haar vader as: Stukkend. Dit wil voorkom 

asof die verhouding tussen die vader en sy dogter nie goed is nie en by dit toeskryf aan 

werksdruk. Intussen ken hy die dogter nog nie. Die hoeveelheid tyd wat die vader aan sy 15-

jarige dogter spandeer, kan deur die ander gesinslede as 'n bedreiging ervaar word en hulle sal 

gevolglik die stiefdogter meer ontuis laat voel. 

6.4.3 STIEFMOEDER- C2 

Die inligting aangaande die stiefinoeder se persoonlikheid, soos die deur die meetinstrumente, 

naamlik die EPI en 16-PFnitgelig is, sal vervolgens bespreek word. 

6.4.3 .1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die stiefinoeder toon 'n goeie selfbeeld op die EPI. Daar kom twee konflikte op die profiel van 

die stiefinoeder voor. Sy beweeg weg van haar ware self af en is besig om 'n masker voor te hou. 

Daar word verdere evaluasie benodig om tot haar ware persoonlikheid deur te dring. 

Die 16-PF toon drie konflikte en twee verdedigingsmeganismes op die persoonsbeeld van die 

stiefinoeder. Haar ware persoonlikheid word hierdeur befuvloed. 
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6.4.3.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Verskeie risikofaktore is deur die meetinstrumente uitgelig betreffende die stiefinoeder. Dit sal 

vervolgens bespreek word. 

i Persoonlikheid 

Die stiefinoeder se persoonlikheidsbeeld kon nie verkry word deur die EPI of 16-PF nie. Die 

rede le daarin dat sy 'n masker voorhou. Die enigste inligting wat verkry is, is dat sy 'n goeie 

selfbeeld het. Na aanleiding van die agtergrondinligting rakende die gesin, is dit duidelik dat die 

stiefinoeder nie haar ware persoonlikheid kan ontbloot nie. Sy is getraumatiseerd en geskok 

omdat sy moet aanpas by die nuwe omstandighede waarin sy geen aandeel het nie. Die feit dat 

die stiefinoeder weg van haar ware self beweeg en besig is om 'n masker voor te hou, sal die 

verhouding tussen haar en die stiefdogter beiilvloed. Dit sal moeilik wees om 'n suksesvolle 

verhouding daar te stel as die stiefinoeder nie haar ware self kan wees nie en gedurig 'n front 

voorhou. Verder sal die grondslag vir suksesvolle verhoudings moeilik vasgele kan word. 

Kommunikasie sal ook nie bevredigend tussen die stiefinoeder en stiefdogter kan plaasvind nie. 

ii Depressie en spanning 

Alhoewel depressie of spanning nie by die stiefinoeder geidentifiseer is nie, is dit waarskynlik dat 

sy tans daaraan onderworpe is. Die stiefinoeder het wei in die RF-Agtergrondvraelys te kenne 

gegee dat sy nie weet hoe om moeilike situasies tussen die kinders te hanteer nie en dat sy nie 

hou van konflik nie. Sy skryf: Dit raak vir my 'n probleem, want ek hou nie altyd van wat ek sien 

nie en weet nie hoe om dit te hanteer nie. Hieruit kan afgelei word dat sy gespanne is as gevolg 

van die konflik wat ontstaan. Die omstandighede waarin die gesin tans verkeer, sal ook spanning 

op die stiefinoeder plaas. Soos vroeer genoem is, is dit moontlik dat die stiefinoeder die vader en 

stiefdogter kan blameer vir die spanning waaraan die hele gesin nou onderwerp word. Sy mag 'n 

antagonistiese houding teenoor die stiefdogter inneem. 
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iii Rolverwarring 

Die stiefinoeder het nie kans gehad om haar voor te berei daarop dat sy voortaan 'n stiefinoeder 

ook gaan wees nie. Sy ken die adolessente stiefdogter glad nie en moet haar nou leer ken. Ewe 

skielik moet sy die rol van moeder en stiefinoeder vervul. Sy beleef rolverwarring en erken dat sy 

nie weet hoe om konflik tussen die kinders te hanteer nie. Haar eie kinders kan moontlik hierdeur 

verwar word en die stiefinoeder hanteer waarskynlik nie haar eie kinders en die stiefdogter 

dieselfde nie. Hulle moet nog aan mekaar gewoond raak en bou aan 'n verhouding. Die 

stiefdogter sal dit negatief beleef as die stiefinoeder haar nie dieselfde hanteer as die ander 

kinders nie, maar daar is nog nie 'n liefdesband tussen die stiefinoeder en stiefdogter gevestig nie. 

iv Bantering van stiefdogter 

Dit is duidelik dat die stiefinoeder onseker is oor die bantering van die stiefdogter. Sy word 

skielik gekon:fronteer met 'n adolessente dogter wat ouer is as haar eie kinders. Sy het nie as 't 

ware saam met die stiefdogter gegroei nie en beskik waarskynlik nie oor die vermoe om 'n 

adolessente dogter te banteer nie. Die onsekerheid van al die partye word deur die vader 

bevestig as hy skryf dat almal versigtig en sensitief is teenoor die uitsprake van die ander. Die 

stiefinoeder is self so verslae dat sy nie in staat is om die probleme van die stiefdogter in 

perspektief te sien nie. Konflik tussen die kinders sal vir die stiefinoeder moeilik wees om te 

banteer en sy kan dalk party kies. Die stiefdogter sal verwerp voel of die vader en stiefinoeder 

teen mekaar afspeel. 

v Jaloesie 

Die persoonlikheidstoetse kan nie jaloesie as 'n persoonstrek van die stiefinoeder uitlig nie, maar 

dit wil voorkom asof sy uit die aard van die omstandighede tog jaloers op die stiefdogter kan 

wees. Sy kan verontreg voel dat die stiefdogter nou die aandag van baar vader opeis en dat die 

stiefinoeder en bulle gesamentlike kinders nie die nodige aandag van die vader ontvang nie. Dit is 

ook moontlik dat die stiefinoeder jaloers voel op die stiefdogter se biologiese moeder en die 

verbintenis wat sy met die vader het of gehad bet. 
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vi Biologiese moeder van stiefdogter 

Daar is nog kontak tussen die biologiese moeder van die stiefdogter en haar vader. Die 

stiefdogter besoek haar moeder steeds en daarom kan die interaksie tussen die vader en sy 

dogter se biologiese ·moeder vir die stiefinoeder moeilik wees om te hanteer. Dit kan ook wees 

dat die stiefdogter se biologiese moeder haar sal beiilvloed teen haar stiefinoeder, alhoewel dit 

slegs 'n aanname is. Die stiefinoeder sal waarskynlik die dogter se moeder as 'n bedreiging sien 

en haar kwalik neem vir die omstandighede waarin die gesin verkeer. 

vii Vrees vir verwerping 

Dit is moontlik dat die stiefinoeder onseker is van haar man se liefde vir haar, vrees ervaar dat hy 

haar kan verwerp en na sy dogter se biologiese moeder gaan, of dat hy haar bantering van sy 

dogter sal atkeur. Hierdie gevoelens van onsekerheid en vrees vir verwerping, sal spanning 

veroorsaak by die stiefinoeder en spanning op die verhouding tussen haar en die stiefdogter 

plaas. Dit wi1 voorkom asof hierdie vrees vir verwerping tans die stiefinoeder se vrees dat haar 

stiefdogter haar sal verwerp, oorskadu. Die stiefinoeder kan die stiefdogter met atkeer behandel 

as gevolg van hierdie onsekerheid. 

... 
Dissipline vm 

Dit is onbekend op watter wyse dissipline binne die gesin toegepas word. Die stiefinoeder is 

onseker oor haar rol binne die gesin, sy is onseker van haar man se liefde en waarskynlik is sy 

ook onseker oor die dissiplinering van die stiefdogter. Sy sal haar eie kinders dissiplineer soos 

altyd en indien sy dieselfde doen met die adolessente stiefdogter, sal sy teenkanting en afwysing 

van die stiefdogter se kant afkry. Buiten probleme tussen die stiefinoeder en stiefdogter, kan dit 

ook probleme met haar man veroorsaak. Hy sal dalk voel dat sy vrou nie sy adolessente dogter 

moet betig nie. 

ix Bykomende werkslas 

Buiten haar eie vier kinders, word die stiefinoeder nou met die versorging van nog 'n kind belas. 

Sy het geen keuse daarin gehad nie en moet die verantwoordelikheid en verpligtinge hanteer wat 
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die stiefdogter raak. Moontlik voel sy dit is onregverdig en dat sy nie nodig het om dit te doen 

nie. Dit kan die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter bemoeilik. 

x Verhouding met egmaat 

Die verhouding met haar man, sal onder groot druk verkeer. Die stiefinoeder het net soos haar 

man, nie geweet van die bestaan van sy dogter nie. Dit het haar heel waarskynlik: gelaat met 

gevoelens van verontregting, woede, skuld en wantroue. Haar man beskryf sy verhouding met sy 

vrou as: beleejd, terwyl sy hulle verhouding beskryf as: normaal. Dit lyk asof die stiefinoeder 

haar gevoelens onderdruk en haarself distansieer van die gebeure rondom haar. In die RF

Agtergrondvraelys het sy a1 die vrae so kort moontlik beantwoord en geen gevoelens laat blyk 

nie. Sy het nerens op haar antwoorde motiverings gelewer nie. Dit lyk asof die stiefinoeder nog 

getraumatiseer is as gevolg van die gebeure. Hierdie negatiewe gevoelens sal die verhouding met 

haar man, benadeel. Gevolglik sal die skuld op die stiefdogter en haar moeder geplaas word. Dit 

is ook moontlik dat die stiefinoeder die skuld vir haar ongelukkigheid op haar man sal plaas, 

aangesien daar 'n vertrouensbreuk tussen hulle is. Dit is onbekend hoe die verhouding tussen die 

egpaar was voordat die stiefdogter daar kom woon het. 

6.4.4 STIEFDOGTER - C3 

Die onderstaande persoonsbeeld van die stiefdogter word beskryf soos verkry deur die EPI en 

dieHSPV. 

6.4.4.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Volgens die EPI lyk dit asof die stiefdogter van haar vader se persoonlikheidstrekke het. Een 

konflik het op die profiel van die stiefdogter voorgekom. Dit lyk asof sy haar temeergedruktheid 

probeer onderdruk. Die stiefdogter is uitennatig krities, heel waarskynlik: ook verbandhoudend 

met haar intelligensie. Sy kan koppig en sarkasties wees. Die stiefdogter kan deur ander as 'n 

vyandige persoon waargeneem word. Sy is heel waarskynlik: passief aggressie£ Haar selfbeheer 

is goed en sy wil graag in beheer van dinge wees. Sy is 'n goed georganiseerde persoon. Verder 

is die stiefdogter kompulsief: toon min aggressie en is meer passie£ Sy is teruggetrokke en 

sosiaal gei:soleerd. 
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Daar het een konflik op die persoonlikheidsprofiel van die stiefdogter voorgekom op die HSPV. 

Sy is meer teruggetrokke en toon meer konkrete denke. Emosioneel is die stiefdogter meer 

onstabiel. Sy is skaam, versigtig vir mense en individualisties. Sy is geneig tot skuldgevoelens en 

is gespanne. Die EPI en HSPV ondersteun mekaar . 

•• 

6.4.4.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Die meetinstrumente het die volgende risikofaktore by die stiefdogter uitgelig wat die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder kan kompliseer. 

i Persoonlikheid 

Die dogter se persoonlikheidstrekke toon ooreenkomste met haar vader s'n. Haar kritiese 

geaardheid kan veroorsaak dat sy haar omstandighede, die halfsibbes en haar stiefinoeder 

besonder krities beoordeel. Verder is sy koppig en sarkasties. Dit mag die totstandkoming van 'n 

suksesvolle verhouding tussen haar en die stiefinoeder bemoeilik. Sy kom sosiaal geisoleerd 

voor, is teruggetrokke, skaam en versigtig vir mense. Voorts onderdruk sy haar 

terneergedruktheid. Dit lyk dus of sy haarself afsonder. Hierdie eienskappe kan dit vir die 

stiefinoeder moeilik maak om tot die stiefdogter deur te dring. In die RF-Agtergrondvraelys 

skryf die stiefdogter dat haar persoonlikheid partykeer bots met die van haar stiefinoeder, dat 

hulle nie altyd saamstem oor dinge nie en dat sy (stiefdogter) baie reguit is. Die stiefdogter is 

ook gespanne, meer passief en emosioneel onstabiel, wat die daarstelling van 'n suksesvolle 

verhouding kan kompliseer. Die vader het bevestig dat almal in die gesin besonder sensitief en 

versigtig is vir mekaar. Dit wi1 voorkom asof die stiefdogter haarself dikwels distansieer van haar 

omstandighede. 

ii Swak selfbeeld 

Die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge het getoon dat die stiefdogter 'n swak selfbeeld 

het en nie voldoende selfvertroue openbaar nie. Sy bevestig dat sy dikwels onseker voel oor 

haarself, die meeste van die tyd teleurgesteld is in haarself, nie juis vertroue het in haarself nie en 

voel dat sy nie haar lewe onder beheer het nie. Die stiefdogter het soos haar vader ook 'n 
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behoefte daaraan om in beheer te voel van dinge. Verder skryf sy dat sy dikwels aileen voel, sy 

voel dat sy haar soms voordoen wat sy nie werklik is nie, sy voel soms dat sy nerens inpas nie en 

sy ervaar sterk dat die meeste dinge wat sy aanpak, misluk. Volgens haar, is sy nie sterk genoeg 

om keuses uit te oefen nie, ander mense laat haar beslis minderwaardig voel en sy twyfel dikwels 

oor wie en wat sy is. Voorts voel die stiefdogter nie altyd dat die lewe vir haar sinvol is nie. Sy is 

geneig om haarself afte kraak en sou baie dinge aan haarselfwou verander as sy kon. 

Hieruit is dit duidelik dat die stiefdogter onseker is van haarself; haar omstandighede en ander 

mense. Dit is onwaarskynlik dat die vader en stiefinoeder onder die huidige omstandighede 

daarin sal slaag om die stiefdogter se selfbeeld op te bou en haar in haarself te laat glo. Hulle 

verkeer self onder spanning, is temeergedruk, geskok en ervaar skuldgevoelens. Verder poog 

hulle self ook om aan te pas by die veranderinge. Haar swak skoolprestasies en aanpassing by 

soveel gebeure in haar lewe, veroorsaak dat die stiefdogter se selfbeeld verder geknou word. Die 

stiefinoeder sal moontlik nie weet hoe om die stiefdogter se swak selfbeeld te verbeter nie en 

hulle verhouding kan gekompliseer word deur die stiefdogter se swak selfbeeld. 

iii Adolessente fase 

Vele eienskappe eie aan adolessensie, bemoeilik die daarstelling van 'n suksesvolle verhouding 

tussen die stiefinoeder en stiefdogter. Daar is ook bykomende eienskappe wat 'n verdere 

kompliserende uitwerking het op die verhouding. Die stiefdogter verkeer in haar vroee 

adolessensie. Sy is emosioneel onstabie~ uitermatig krities, koppig, gespanne en geneig tot 

skuldgevoelens. Sommige van hierdie eienskappe kan erger word namate die stiefdogter ouer 

word en langer in die hersaamgestelde gesin woon. Die stiefinoeder is nie gewoond aan 

adolessente kinders nie en sal die stiefdogter gevolglik moeilik hanteer. 

In die RF-Agtergrondvraelys erken die stiefdogter dat sy graag meer onafhanklik wil wees en 

dat dit vir haar voel haar vader en stiefinoeder perk haar in. Hierdie strewe na outonomie is 'n 

eienskap wat aan adolessensie gekoppel kan word. Die vader en stiefinoeder poog egter om die 

adolessente dogter in die gesin te vestig en 'n eenheidsgevoel te kweek. Die stiefdogter skryf 

verder in dieselfde vraelys dat dit soms vir haar voel asof volwassenes haar nie verstaan nie. In 

die Ouer-kindkommunikasievraelys bevestig sy dat haar ouers nooit toon dat hulle 
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tienerprobleme verstaan nie. AI is dit tipies van adolessensie, is dit onwaarskynlik dat haar vader 

en stiefinoeder haar goed genoeg ken om haar regtig te kan verstaan. 

iv Portuurgroepverhouding en vriende 

Die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge toon dat die stiefdogter sal swig onder 

groepdruk. Sy skryf dat sy nogal maklik toegee aan vriende se versoeke en dat sy baie op 

vriende aangewese is. Verder erken sy dat sy haar nogal deur vriende laat voorse wat om te 

doen, dat ander meestal in 'n groep die besluite neem en dat sy eerder 'n volgeling as 'n leier is. 

Die EPI het getoon dat die stiefdogter sosiaal geisoleerd is. Sy bevestig dit in die Persoonlike 

vraelys vir hoi!rskoolleerlinge as sy skryf dat sy meer daarvan hou om dinge alleen te doen as in 

'n groep. Verder skryfsy dat sy mense wantrou, haar sosiale verhoudings oppervlakkig is en dat 

sy nogalliggeraak is en gou vir ander kwaad word. Die stiefdogter plaas vriendskap as waarde 

op die hoogste vlak, wat daarop dui dat sy tog vriende nodig het en op hulle aangewese is. Sy 

erken dat sy soms voel dat die dinge wat sy saam met vriende doen verkeerd is, maar nie die 

moed het om nee te se nie. Dit wi1 voorkom asof die stiefdogter swaar sal steun op een of twee 

vriende. Indien hierdie vriende 'n negatiewe invloed op haar uitoefen en sy swig onder 

groepdruk, sal die stiefinoeder negatief daarop reageer uit vrees dat haar ander kinders ook 

negatiefbefuvloed sal word. 

v Gedragsprobleme 

Die stiefdogter toon gedragsprobleme soos koppigheid, sarkasme, kompulsiwitiet en 

temeergedruktheid. Tesame met haar gevoelens van onsekerheid en problematiese aanpassing 

kan die verhouding met haar stiefinoeder benadeel word. Dit is moontlik dat haar passiewe 

aggressie later sterker na vore sal kom en sy haar aggressie aktief sal uitleef. In die skool het sy 

reeds versuime (strafPunte teen haar) gekry en ondervind soms probleme met onderwysers. In 

die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge skryf die stiefdogter dat haar ouers absolute 

gehoorsaamheid van haar vereis. Dit wi1 voorkom asof sy dit moeilik vind, veral omdat sy skryf 
• 

dat die ouers nie reels konsekwent toepas nie. Hierdie gedragsprobleme kan vererger indien die 

stiefdogter nie suksesvol in die hersaamgestelde gesin aanpas nie. Die verhouding met haar 

stiefinoeder sal nadelig befuvloed word hierdeur. 
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• 

vi Jaloesie 

Die stiefdogter openbaar gevoelens van jaloesie teenoor die stiefinoeder. In die RF

Agtergrondvraelys skryf sy dat haar stiefinoeder dinge pro beer oomeem, veral as sy haar vader 

willeer ken (wanneer hulle alleen saam is) en wanneer sy met haar vader praat oor iets. Sy noem 

in dieselfde vraelys dat van die halfsibbes voorgetrek word. In die Ouer

kindkommunikasievrae/ys bevestig die stiefdogter haar gevoelens van jaloesie teenoor die 

halfsibbes as sy skryf dat sy altyd voel dat haar vader en stiefinoeder hulle in gesprekke beter 

behandel as vir haar en dat hulle haar soms met haar halfsibbes vergelyk. Hierdie gevoelens van 

jaloesie sal vir die stiefinoeder moeilik wees om te hanteer, veral aangesien sy subjektiefby haar 

eie kinders betrokke is. Die gevoelens van jaloesie wat die stiefdogter teenoor die stiefinoeder 

voel, is moontlik wederkerig en sal die daarstelling van 'n suksesvolle verhouding tussen hulle 

bemoeilik. 

vii Verdeelde lojaliteit 

Dit is onbekend waarom die stiefdogter by haar eie moeder weg is. Sy toon gevoelens van 

verdeelde lojaliteit. In die RF-Agtergrondvraelys maak die stiefdogter bekend dat die verhouding 

met haar biologiese moeder uitstekend is en dat die verhouding tussen haar biologiese ouers 

goed is. Sy sal moontlik tussen haar biologiese ouers probeer bewerkstellig. Die 

stiefdogter voel dislojaal as sy die stiefinoeder aanvaar en van haar hou. In die Ouer

kindkommunikasievraelys skryf die stiefdogter dat sy meer vrymoedigheid het om met haar 

stiefinoeder te praat as met haar vader. Aangesien sy worstel met skuldgevoelens, is dit 

waarskynlik dat sy ook sal skuldig voel as sy goed met die stiefinoeder klaarkom. Die stiefdogter 

sal voel sy laat haar biologiese moeder in die steek. Hierdie gevoelens sal die vestiging van 'n 

goeie verhouding tussen haar en die stiefinoeder kompliseer. 

... 
Negatiewe gevoelens VU1 

Verskeie negatiewe gevoelens van die stiefdogter kan die verhouding tussen haar en die 

stiefinoeder benadeel. Die stiefdogter voel skuldig oor die skielike veranderde omstandighede 

wat soveel mense raak, sy is temeergedruk, skaam, gespanne en emosioneel onstabiel. Die feit 

dat die stiefdogter skaam is, plaas 'n demper op vrymoedigheid en maak haar besonder versigtig 
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vir mense. Dit is daarom onwaars · dat sy spontaan binne die hersaamgestelde gesin sal 

optree. Dit kan verhoed dat die ander gesinslede haar beter leer ken. Sy verlang moontlik na haar 

biologiese moeder. Dit lyk nie asof sy die vrymoedigheid binne die hersaamgestelde gesin sal he 

om hierdie gevoelens aan die ander bekend te maak nie. Die stiefinoeder kan dit beleef as 

afsydigheid, koppigheid ofverwerping teenoor haar. 

ix Emosionaliteit 

Emosionele onstabiliteit is tipies van adolessensie, maar die stiefdogter se omstandighede 

vererger dit. Sy is onseker, skaam en versigtig en beleef nie sekuriteit nie. Sy voel dat sy nerens 

inpas nie. Die stiefdogter noem in die Ouer-kindkommunikasievraelys dat haar vader en 

stiefinoeder nooit hulle liefde teenoor haar toon deur fisiese kontak nie. Verder beleef die 

stiefdogter die atmosfeer in die huis altyd as gespanne. Sy het dit twee keer in die Ouer

kindkommunikasievraelys bevestig. Dit lyk asof haar lewensblyheid oorskadu word deur haar 

persoonlike probleme en aanpassing binne die hersaamgestelde gesin. Die stiefinoeder sal 

wisselende emosies van die stiefdogter moeilik hanteer en dit negatiefbeleef. 

x Problematiese aanpassing 

In die RF-Agtergrondvraelys erken die stiefdogter dat sy probleme het om aan te pas in die 
' 

nuwe hersaamgestelde gesin. Sy skryf as sy iets sou kon verander binne die gesin, sal sy haar 

vader se houding wil verander. Verder lyk dit nie of sy aanklank by haar vader vind nie as sy 

skryf Ons verhouding is stukkend. Dit lyk asof die vader dit moeilik vind om sy dogter te 
• 

aanvaar. Die stiefdogter ondervind ook probleme om die stiefinoeder te aanvaar en meen dat 

hulle persoonlikhede bots, veral omdat sy (stiefdogter) baie reguit is. Die problematiese 

aanpassing is deur die vader en die stiefinoeder bevestig. Buiten die verlies wat die stiefdogter 

beleef van haar biologiese moeder, moes sy ook afstand doen van haar vriende, bekende 

woonomgewing en skoolopset. Dit bemoeilik haar aanpassing binne die hersaamgestelde gesin. 

Verder het sy nou ook halfsibbes wat sy moet leer ken en by wie sy moet aanpas. Die 

stiefinoeder kan haar pogings om die stiefdogter in die gesin te laat aanpas en te aanvaar, as 'n 

mislukking beleef. 

• 
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xi Onafgehandelde verwerking van verlies 

Die verlies wat die stiefdogter beleef soos uiteengesit hierbo onder problematiese aanpassing, 

word so intens deur haar beleef dat die verhouding met haar stiefinoeder daardeur benadeel 

word. Sy sal voortaan haar biologiese moeder slegs een keer elke drie maande besoek. Die 

vriende, bekende omgewing en skoolopset wat sy gehad het is dinge waarvan sy moes afstand 

doen. Sy leef in 'n vreemde omgewing, moet aanpas binne 'n nuwe gesin, besoek 'n nuwe skool 

en moet nuwe vriende maak. Hierdie aspekte is vir die stiefdogter besonder moeilik omdat sy 

skaam, versigtig, teruggetrokke en sosiaal gei:soleerd van geaardheid is. Die omstandighede 

rondom hierdie veranderinge bemoeilik die aanpassing verder en sy beleef die verliese intens en 

dit is vir haar traumaties. Dit is onwaarskynlik dat die stiefinoeder in staat sal wees om te 

kompenseer vir al die onafgehandelde verwerking van verlies by die stiefdogter. Sy is tans meer 

gemoeid met haar eie seerkry en moet self die aanpassing rondom die gebeure verwerk. 

x:ii Verdedigingsmeganismes 

Dit wil voorkom asof die stiefdogter verdedigingsmeganismes toepas om haar probleme te 

hanteer. Die EPI het getoon dat sy haar temeergedruktheid probeer onderdruk. In 'n poging om 

van haar probleme te ontsnap, onttrek sy haarselfvan gebeure en mense. Sy is teruggetrokke van 

geaardheid maar isoleer haarself en probeer haar distansieer van die dinge wat haar seermaak. 

Die stiefi:noeder wat 'n masker voorhou en haar ware self verbloem, pas ook hierdie 

verdedigingsmeganisme toe om haarself te beskerm teen dinge wat haar ontstel. Dit is dus 

onwaarskynlik dat sy die stiefdogter sal kan bystaan in haar probleme. Nie een van die twee 

partye sal hulself aan die ander blootstel deur hul ware gevoelens te wys nie. 'n Opregte en 

suksesvolle verhouding sal moeilik geskep kan word. 

x:iii Seksuele sake 

In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter geskryf dat sy deur haar oom gemolesteer is. 

Hierdie gegewens is waarskynlik nie aan die vader of stiefi:noeder bekend nie, aangesien geeneen 

van hulle dit in die vraelys aangedui het nie. Dit is onbekend op watter ouderdom die molestering 

plaasgevind het en daar is geen ander gespesifiseerde inligting rondom die gebeure bekend nie. 

Dit is moontlik dat die stiefdogter rondom hierdie gebeure ook skuldgevoelens beleef en dat sy 
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nie haar gevoelens met haar vader of stiefinoeder in die verband sal deel nie. Dit dien as 'n 

verswarende faktor om spontaniteit by die stiefdogter aan te moedig. Die blootstelling aan 

molestering verklaar waarskynlik waarom die stiefdogter nog nooit in 'n vaste verhouding met 'n 

spesiale vriend betrokke was nie, aangesien sy 'n aantreklike meisie is. 

xiv Ander verhoudings 

Buiten die aspekte aangaande haar portuurgroepverhoudings, ondervind die adolessente 

stiefdogter baie probleme rakende ander verhoudings. Sy moet aanpas by al die gesinslede binne 

die hersaamgestelde gesin. Die een verhouding wat haar nog 'n mate van sekuriteit gebied het, is 

die verhouding met haar biologiese moeder. Sy het die verhouding beskryf as uitstekend, maar 

het nou min kontak met haar biologiese moeder. 

Die stiefdogter beleef die verhouding met haar biologiese vader as: Stukkend. Dit wi1 dus lyk 

asofhulle mekaar nog nie gevind het nie. Die stiefdogter skryf ook dat sy haar vader se houding 

teenoor haar sou wi1 verander as sy kon. In die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoo/leerlinge erken 

die stiefdogter dat sy beter met haar vader en stiefinoeder oor die weg sou kom, as sy hulle beter 

geken het. Wat die verhouding met haar stiefinoeder betret: wi1 dit voorkom asof die stiefdogter 

dit vergelyk met die verhouding wat sy met haar biologiese moeder het. Sy beskryf die 

verhouding met haar stiefinoeder as: Okay. Goed. Die afleiding kan gemaak word dat die 

stiefdogter 'n beter verhouding met haar stiefinoeder het as met haar vader. Sy is moontlik 

teleurgesteld in hom en het 'n ander idee van hom gehad voordat sy hom ontmoet het. 

Die verhouding met haar halfsibbes is vir die stiefdogter moeilik en sy voel dat die ouers hulle 

bevoordeel bo haar. Sy voel dus afgeskeep en alleen. Die stiefinoeder bevestig dat daar 

onderlinge kontlik tussen die halfsibbes is as sy skryf Ek weet nie hoe om 'n moeilike situasie 

tussen die kinders te hanteer nie, daarom is ek geneig om stil te bly as om dit uit te sorteer. Ek 

hou nie van konjlik nie. Hieruit blyk dit dat die stiefinoeder nie kontlik tussen die kinders kan 

hanteer nie. Dit sal die verhouding tussen haar en die stiefdogter kompliseer. 
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xv Skoolprestasie en afwesighede 

Die stiefdogter was nog nie tevore van die skool afwesig sonder rede nie. Haar skoolprestasie is 

egter kommerwekkend, aangesien sy op haar laaste rapport 36% gemiddeld gehad het. In die 

RF-Agtergrondvraelys skryf sy dat sy nie tevrede is met haar skoolprestasies nie. Die stiefdogter 

skryf dat sy nie kan konsentreer nie. Indien haar aanpassing in die hersaamgestelde gesin 

verbeter, behoort haar skolastiese prestasie ook te verbeter. Sy behoort ook die werksgaping 

wat moontlik teenwoordig was met die verwisseling van skole, uit te wis wat haar prestasies sal 

verbeter. Hierdie huidige prestasie kan die verhouding met haar stiefinoeder benadeel indien die 

stiefinoeder haar daaroor uitspreek, die stiefdogter daaroor aanspreek, of dit vergelyk met van 

die ander kinders se prestasies. Die stiefdogter bevestig reeds dat haar vader en stiefinoeder nie 

tevrede is met haar skoolprestasie nie. Sy voel dat hulle dinge van haar verwag waaraan sy nie 

kan voldoen nie, volgens die Persoonlike vrae/ys vir hoi!rskoolleerlinge. 

6.4.5 GESIN CAS EENHEID 

Verskeie risikofaktore rakende die vader, stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

hersaamgestelde gesin is gerdentifiseer. Die uniekheid van die hersaamgestelde gesin moet in 

gedagte gehou word. 

.. 
6.4.5.1 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Die risikofaktore wat die hele gesin as 'n eenheid raak, sal veiVolgens bespreek word. 

i Komplekse hersaamgestelde gesin 

Hierdie hersaamgestelde gesin is kompleks, aangesien die vader 'n adolessente dogter uit 'n 

vorige verhouding het. Dit verskil van die norm van komplekse hersaamgestelde gesinne. Die 

uniekheid van die gesin kompliseer die verhoudings binne die gesin. 
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ii Tipe hersaamgestelde gesin 

Die tipe hersaamgestelde gesin is 'n risikofaktor in soverre die probleme aangaande die vader, 

stiefinoeder en stiefdogter reeds bespreek is. Die feit dat die vader 15 jaar onwetend 'n ouer van 

die adolessente dogter is, is met skok deur hom en sy gesin ervaar. Die stiefdogter se 

permanente inwoning in die gesin, vereis aanpassing van al die gesinslede. Sy voel besonder 

uitgesluit, aangesien die ander gesinslede almal bloedbande deel. 

••• Swak kommunikasie ill 

Daar is reeds aangetoon dat die gesin swak met mekaar kommunikeer. Die persoonlikhede van 

die vader en sy dogter, veroorsaak dat hulle moeilik met ander kommunikeer en hulself 

terugtrek. Die Ouer-kindkommunikasievraelys het getoon dat verskeie momente in die 

kommunikasie van die gesin problematies is, naamlik die stiefdogter bespreek nooit skoolsake 

met haar vader nie en die ouers toon nooit liefde deur fisiese kontak nie (emosiemoment); die 

ouers gesels nooit met die stiefdogter oor skoolaktiwiteite waaraan sy deelneem of waarin sy 

belangstel nie en toon nooit dat hulle tienerprobleme verstaan nie (rasionele moment); die 

stiefdogter kry nooit die geleentheid om oor hinderlike reels te praat nie, die ouers verwag altyd 

dat die stiefdogter hul opdragte sonder teespraak sal uitvoer en die ouers verskil dikwels voor 

die stiefdogter oor reels wat sy moet gehoorsaam (magsmoment); die stiefdogter voel dikwels 

die ouers is onredelik en neem nie haar gevoelens in ag nie, die verhouding tussen hulle is altyd 

gespanne en die ouers wysig nooit hul opinie na gesprekvoering met haar nie 

(buigsaamheidsmoment); die stiefdogter voel altyd dat halfsibbes beter behandel word in 

gesprekke deur die ouers as sy en haar ouers se optrede dwing nooit haar respek afnie (moment 

van erkenning); daar is nooit gesinsaande waar die gesin lekker rustig kan gesels nie, die ouers 

mim nooit spesiaal tyd in die dag in om met die stiefdogter te gesels nie, die gevoelsklimaat in 

die hnis is dikwels gespanne, die stiefdogter weet nooit of die ouers begrip vir haar probleme sal 

toon voor sy na hulle gaan nie en die stiefdogter beleef dikwels gevoelens van afsydigheid 

teenoor die ouers (ontmoetingsmoment); die stiefdogter kry nooit die geleentheid om te praat as 

daar uitsluitsel oor sake gekry moet word nie (gespreksmoment) en die ouers hou nooit saam 

huisgodsdiens nie en bespreek nooit positiewe en negatiewe televisieprogramme met die 

stiefdogter nie (waardeoordragmoment). 
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• 

Hieruit is dit duidelik dat die gesin se kommunikasie swak is en dit sal die verhouding tussen die 

stie:finoeder en adolessente stiefdogter kompliseer. 

iv Onverwerkte gevoelens van verlies 

Die stie:finoeder en adolessente stiefdogter worstel met onverwerkte gevoelens van verlies soos 

aangetoon is by elke party. Die vader het skuldgevoelens en neem waarskynlik sy dogter se 

biologiese moeder kwalik dat sy die inligting so lank van hom weerhou het. Alvorens elke party 

nie bulle gevoelens van verlies verwerk nie, sal die verhoudings benadeel word. Die vader, 

stie:finoeder en stiefdogter beskik nie oor die vermoens om mekaar te ondersteun hierin nie, 

aangesien die vader en stiefdogter hulselfterugtrek, die stie:finoeder 'n masker voorhou en bulle 

swak kommunikasie onderling bet. 

v Onrealistiese verwagtings 

A1 word daar nie onrealistiese verwagtings van die gesin deur die gemeenskap, familie ofvriende 

gekoester nie, is dit moontlik dat die onderskeie gesinslede onrealistiese verwagtings koester. 

Die vader bet geboop dat die adolessente dogter maklik by sy gesin sal aanpas, die 

ander kinders en stie:finoeder haar dadelik sal aanvaar en liefhe en dat probleme maklik uitgestryk 

kan word. Dit strook met sy beheptheid om beheer. Waarskynlik koester die dogter onrealistiese 

verwagtings dat haar biologiese ouers weer versoen kan raak en het sy ook onrealistiese 

verwagtings van haar vader gehad. Hierdie gevoelens sal die verhouding tussen die stie:finoeder 

en stiefdogter bemoeilik. 

vi Rolverwarring 

Die stie:finoeder ervaar rolverwarring, aangesien sy nie seker is hoe om die adolessente 

stiefdogter te hanteer nie en ook nie weet hoe om konflik tussen die kinders te hanteer nie. Die 

vader erken dit nie, maar beleef ook rolverwarring aangesien hy dit moeilik vind om sy 

adolessente dogter dieselfde te hanteer as sy ander kinders. Die rede daarvoor is omdat hy haar 

nog nie ken nie. Buiten haar rol as moeder, moet die stie:finoeder nou ook hierdie rol vervul en 

moes met 'n skok vemeem dat haar man se kind uit 'n vorige verhouding by die gesin kom 
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inwoon. Die persoonlikheidstoetse bet daarom getoon dat sy weg beweeg van haar ware self en 

besig is om 'n masker voor te hou. Hierdie rolverwarring benadeel die daarstelling van 'n 

suksesvolle verhouding tussen die stiefmoeder en adolessente stiefdogter. 

vii Egpaar se verhouding 

Dit is moontlik dat die egpaar se verhouding onder groot druk geplaas is deur die 

openbaarmaking van hierdie inligtiug aangaande die adolessente stiefdogter. Die stiefinoeder 

ervaar gevoelens van dislojaliteit, verwerpiug en wantroue iu haar egmaat. Na 13 jaar se 

getroude lewe saam met hom, moet sy vemeem dat by ook 'n ander kind bet. Die vader beskryf 

in die RF-Agtergrondvraelys sy verhouding met sy vrou as: Beleefd. Dit wil voorkom asof die 

verhouding tans baie formeel is. Die stiefinoeder voel vemeder en die vader voel skuldig. Daar is 

'n vertrouensbreuk tussen die egpaar, wat die vestigiug van 'n suksesvolle verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan benadeel. 

viii Sibbeverhoudings 

Soos reeds aangetoon, is die sibbeverhoudings gespanne. Die stiefmoeder kan die konflik nie 

hanteer nie en die vader is min tuis. Hy skryf iu die RF-Agtergrondvraelys dat die verhouding 

met sy dogter skipbreuk ly as gevolg van werksdruk. Die stiefmoeder word egter belas met die 

probleem en kry nie hulp van haar man daarmee nie. Sy kan daarom die stiefdogter blameer vir 

die konflik en die verhoudiug tussen bulle laat wankel. 

ix Spanning 

Die stiefdogter bet aangetoon dat die atmosfeer iu die buis dikwels gespanne is. Die gesinslede is 

ook gespanne en versigtig om vrymoedigheid aan die dag te le. Dit is onwaarskynlik dat 'n goeie 

verhouding tussen die stiefmoeder en adolessente stiefdogter gevestig kan word in 'n gespanne 

klimaat. Die vader, stiefmoeder en stiefdogter worstel ook elkeen met hul eie negatiewe 

gevoelens rondom die gebeure wat die verboudingstigting kan skaad. 
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x Dissipline 

Die stiefinoeder sal moontlik probleme ondervind om die stiefdogter te dissiplineer. Sy moet 

steeds haar eie kinders dissiplineer, maar moet verkieslik die dissipline van die stiefdogter aan die 

vader oorlaat. Hy is min tuis en die ander kinders kan voel dat die stiefdogter bevoordeel word. 

Die stiefdogter sal ook heel waarskynlik die dissipline van die stiefinoeder afwys wat 

laasgenoemde as verwerping of opstandigheid sal belee£ In die Persoonlike vraelys vir 

hoi!rskool/eerlinge skryf die stiefdogter dat sy gestraf word voordat na haar verduideliking 

geluister word. 

xi Verskillende kerke 

Die egpaar behoort aan verskillende kerke. Volgens albei is dit nie 'n probleem vir hulle kinders 

nie en dat die kinders aan albei kerke blootgestel word. Dit mag wel vir die stiefdogter 

verwarrend wees, veral aangesien sy in die adolessente fase meer abstrak begin dink en vrae 

aangaande hierdie aangeleenthede begin vra. Dit is onbekend aan watter kerkgroep sy 

blootgestel was by haar biologiese moeder. Die stiefdogter het wel laat blyk dat haar ouers nie 

saam huisgodsdiens hou nie en nie die kerk gereeld besoek nie. Dit lyk dus of die vader en 

stiefinoeder die waardeoordrag nie bevredigend by die adolessente stiefdogter tuisbring nie. 

Indien die stiefdogter haar verset teen sekere aspekte van godsdiensbelewing, kan verdere 

probleme ontstaan in die verhouding tussen haar en die stiefmoeder. 

xii Grondslag vir positiewe verhouding ontbreek 

Uit die swak kommunikasie van die gesin, het reeds geblyk dat die basiese boustene vir 'n 

positiewe verhouding ontbreek. Die vader, stiefmoeder en stiefdogter ken mekaar nie en het dus 

nie begrip vir mekaar of vir mekaar se probleme of gevoelens nie. W edersydse vertroue ontbreek 

tussen al die partye en gevolglik kan hulle mekaar nie ondersteun nie. Dit is moontlik dat die 
. 

stiefinoeder in 'n mate haar respek vir haar man verloor het. Daar is ook nie sprake van 'n 

gesagsverhouding nie. Die stiefdogter aanvaar nie die stiefmoeder as gesagsfiguur nie en die 

vader is te min tuis om sterk as 'n gesagsfiguur te figureer. Die stiefdogter respekteer nie die 

vader en stiefinoeder as gesagsfigure nie en vind dit moelik om aan hulle gehoorsaam te wees. 
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Die vader poog om in beheer te wees van homsel£ sy gesin en die omstandighede. Sy pogings 

om respek afte dwing slaag nie en daardeur word sy selfrespek en selfVertroue ondermyn. 

... T XJn rauma 

Uit die unieke omstandighede van hersaamgestelde gesin C is dit duidelik dat die vader, 

stiefinoeder en stiefdogter blootgestel was aan trauma en dit nog nie na behore verwerk het nie. 

Hulle gevoelens van verontregting, skuld, woede en teleurgesteldheid veroorsaak dat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter negatiefbeiiJ.vloed word. 

6.4.5.2AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN GESIN C 

Na aanleiding van die inligting aangaande gesin C, asook die risikofaktore wat by die gesin 

geidentifiseer is, kan die volgende afleidings gemaak word: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die hele gesin is beiiJ.vloed deur die stiefdogter wat nou by die gesin inwoon. Die vader, 

stiefinoeder en stiefdoger is getraumatiseerd as gevolg van die omstandighede waaronder 

die stiefdogter deel geword het van die hersaamgestelde gesin. 

Die vader voel buite beheer en skuldig en sy gevoelens van depressie en angs sal 

waarskynlik vererger. 

Enige kontak met die adolessente stiefdogter se biologiese moeder sal a1 die verhoudings 

binne die hersaamgestelde gesin kompliseer. 

Konflikhantering en dissiplinering van die stiefdogter sal nog meer problematies word, 

namate die stiefdogter Ianger in die gesin inwoon. 

Die verhouding tussen die egpaar is tans onder groot druk. Indien die egpaar se 

verhouding reeds problematies was voordat die stiefdogter daar kom woon het, sal die 

verhouding verder verbrokkel indien bulle nie professionele berading ontvang nie. 

Die stiefinoeder is so geskok en getraumatiseerd as gevolg van die gebeure dat sy nie 

rasioneel kan optree nie. Dit verklaar ook die probleme wat ondervind is met haar 

persoonlikheidstoetse. 

Die sensitiewe omstandighede aangaande die hersaamgestelde gesin, kan veroorsaak dat 

die stiefinoeder antagonisties teenoor die stiefdogter is en daarom 'n suksesvolle 

verhouding tussen hulle kan skaad. 
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* Gevoelens van jaloesie tussen al die gesinslede is nie uitgesluit nie, veral na aanleiding 

van die vader en sy dogter se persoonstrekke. 

* Dit wil voorkom asof die stiefdogter nie 'n aandeel in die besluit gehad het aangaande 

* 

* 

* 

waar sy voortaan gaan woon nie. Sy is nie gelukkig by haar vader nie. Die rede waarom 

sy nou nie meer by haar biologiese moeder woon nie, is onbekend. 

Die biologiese moeder van die stiefdogter kan verdere probleme in die hersaamgestelde 

gesin veroorsaak as sy inmeng. 

Dit wil voorkom asof die biologiese moeder van die stiefdogter haar wettig aan die sorg 

van haar biologiese vader toegese het, aangesien die vader se dat hy wettige toesig oor sy 

dogter het en dit is so met haar moeder ooreengekom 

Die stiefdogter het nie nog ander biologiese broers/susters nie. Dit is onbekend ofhaar 

biologiese moeder weer getroud is en of sy ander kinders het. Die stiefdogter het nou in 

die hersaamgestelde gesin halfsibbes. 

* Dit wil voorkom asof die dogter ook vir 15 jaar nie geweet het wie haar biologiese vader 

is nie. Sy het wei dieselfde van as haar vader. 

* Die vader en sy dogter se biologiese moeder was nie getroud nie en die dogter is dus 

buite die eg gebore. 

* 

* 

Die hele gesin se aansien binne die gemeenskap is aangetas deur die bekendmaking van 

die vader se 15-jarige dogter en die feit dat sy nou by die gesin inwoon. Die gesin woon 

in 'n relatief geslote gemeenskap op die platteland. 

Die stiefdogter kom beter met haar biologiese moeder oor die weg as met haar biologiese 

vader en dit sal waarskynlik so bly. 

* Die swak halfsibbeverhoudings sal intensiviseer en die ander kinders sal bymekaar staan 

* 

* 

* 

* 

teen die stiefdogter. 

Die stiefdogter se swak skolastiese prestasie is onder andere die gevolg van haar moeilike 

omstandighede en verskuiwing van skool en nie as gevolg van lae intelligensiepeil nie. 

Die stiefdogter se hunkering na haar biologiese moeder sal verdiep, wat veral die 

verhouding met haar stie:finoeder sal benadeel. 

Die stiefdogter sal waarskynlik die huis vroeg verlaat in 'n poging om te ontsnap van haar 

omstandighede, indien die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin nie baie verbeter 

• me. 

Die stiefdogter sal sterker steun op vriende en moontlik swig onder groepdruk om te 

kompenseer vir die persoonlike verliese wat sy binne die hersaamgestelde gesin ervaar. 
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* 

* 
* 

Die koppigheid van die stiefdogter kan lei tot rebelsheid, wat verdere probleme binne die 

gesin kan veroorsaak. 

Die stiefdogter beleefbaar gesinsituasie intens en voel soos 'n indringer. 

Indien die verbonding tussen die stiefdogter en baar vader beter was, son baar aanpassing 

in die bersaamgestelde gesin ook beter gewees bet. Sy beleef dat baar vader vyandig 

teenoor baar is. 

6.4.5.3 AANBEVELINGS VIR GESIN C 

Die volgende aanbevelings kan ten opsigte van gesin C gemaak word: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die vader, stiefm.oeder en stiefdogter beboort professionele berading en terapie te 

ontvang vir die bantering van bulle onderskeie trauma. 

Die bele gesin beboort berading te ontvang om sodoende beter aan te pas by die 

veranderde omstandighede van die gesin. 

Kommunikasie ten opsigte van die dissiplinering van al die kinders en ook die stiefdogter, 

moet as gesin bespreek word. 

Die dissiplinering van die stiefdogter moet verkieslik deur die vader bebartig word 

volgens reels wat ook aan die ander kinders bekend is. 

Die gesinslede moet bulle gevoelens openlik met mekaar bespreek om sodoende mekaar 

te ondersteun en 'n vertrouensverbouding te bewerkstellig. 

Die begrip, gesag en vertroue van die drie betrokke partye moet stelselmatig opgebou 

word en daarvoor moet tyd gegun word. 

Ander gesinslede moet aanvaar dat die vader en sy dogter meer tyd saam benodig om 

mekaar beter te leer ken. 

Tabel C verskyn op die volgende bladsy en bevat die risikofaktore op die Samevattende 

evalueringsblad vir risikofaktore wat uitgelig is by bersaamgestelde gesin C. 
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6.5 GESIN D 

6.5.1 ALGEMENE INLIGTING 

Die hersaamgestelde gesin Dis 'n komplekse gesin, aangesien albei egmaats hul eie biologiese 

kinders het. Die vader het toesig oor sy dogter (17 jaar) en sy woon permanent by die gesin. Die 

stiefinoeder het toesig oor haar bio1ogiese dogters van onderskeidelik 24, 21 en 18 jaar. Hulle 

woon steeds by die gesin. Die hersaamgestelde gesin bestaan dus nit ses gesinslede. 

Die egpaar het mekaar ses maande geken voordat hulle getroud is. Die huwelik bestaan reeds 10 

jaar. Die vader was vir vier jaar 'n enkelouer voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. 

Die stiefinoeder was vir ses maande 'n enkelouer en was 'n weduwee voordat sy weer getroud is. 

Albei die partye werk en die gesin se sosio-ekonomiese gesteldheid is goed. Die stiefinoeder is 

ouer as die vader. Sy is 46 en was dus 36 met die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. 

Aangesien die stiefinoeder met die ontstaan van die hersaamgestelde gesin jonger as 40 was, sal 

haar huidige ouderdom dus nie as 'n risikofaktor beskou word nie. Die vader is 41 en was 31 met 

die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. 

6.5.2 BIOLOGIES£ VADER- D1 

'n Ontleding van die vader se persoonsbeeld soos dit deur die EPI en 16-PF aan die lig gekom 

het, sal eerstens bespreek word. Daama sal risikofaktore wat by die vader geidentifiseer is, 

beskryfword. 

6.5.2.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Volgens die EP! is die vader se selfbeeld laag. Daar kom geen konflikte op die profiel voor nie. 

Hy is 'n aanvaardende, gehoorsame en liggelowige persoon. Die vader is depressief en voel dat 

hy dinge ontbeer. Verder aanvaar hy dinge gelate en lewe van dag tot dag. Hy is meer van 'n 

• mtrovert. 
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Die 16-PF het geen konflik op die profiel van die vader getoon nie en die weerspieeling van die 

persoonstrekke van die vader, kan as 'n getroue weergawe aanvaar word. Die vader is 'n warm 

en liefdevolle persoon. Hy is meer konkreet in sy denke. Die 16-P F to on dat hy nai:ef is en 'n 

blinde vertroue in mense het. Hierdie is 'n verdedigingsmeganisme en behoort verder ondersoek 

te word. Die vader toon goeie selfbeheer. Die EPI en 16-PFveri:fieer mekaar . 

•• 
6.5.2.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

i Persoonlikheid 

Die biologiese vader se persoonlikheid soos uitgelig deur die EPI en 16-PF, toon dat hy 'n lae 

selfbeeld het. Dit kan probleme veroorsaak binne die hersaamgestelde gesin. 'n Swak selfbeeld 

kan die vader verhinder om sy eie mening te gee, dissipline te handhaa£; reels neer te le, en so 

meer. Aangesien hy 'n liefdevolle en warm persoon is, kan hierdie eienskappe van die vader 

moontlik deur die dogter of stiefinoeder uitgebuit word. Dit is onwaarskynlik dat hy sterk 

standptmt sal kan inneem, vanwee sy blinde vertroue in mense en die gelate aanvaarding van 

dinge. Dit wil voorkom asof die vader 'n "laat-maar-gaan"-opvoedingstyl handhaaf Dit laat die 

dogter onveilig voel, aangesien sy meen die ouers vertrou haar nie ten volle nie. Dit lyk asof die 

vader nie sy dogter teenstaan nie, omdat hy vrees dat sy hom dan sal verwerp en moontlik na 

haar moeder wil teruggaan. 

ii Onverwerkte gevoelens van verlies 

Die persoonlikheidsbeeld van die vader het getoon dat hy voel dat hy dinge ontbeer. Verdere 

inligting hieromtrent is ongelukkig nie beskikbaar nie. Die vader beantwoord al die vrae so kort 

moontlik en motiveer ook nie wanneer dit verlang word nie. Dit kan wees dat hy enige probleem 

ontken. Hy wou ook nie besonderhede verstrek waarom hy toesig oor sy dogter gekry het en nie 

sy vorige vrou nie. Die vader leef saam met sy vrou, haar drie dogters en sy eie biologiese 

dogter. Hy kan dalk voel dat hy die onderspit delf tussen al die lede van die vroulike geslag. Die 

vader se onverwerkte gevoelens van verlies, tesame met sy depressie, kan by die gesinslede die 

gevoel wek dat hy nie oor die vermoe beskik om probleme of konflik te hanteer nie, nie 

standpunt kan inneem nie, 'n groter las as gevolg daarvan op die stiefinoeder plaas en nie kan 

Ieiding neem wat van 'n vader verwag word nie. 

248 
• ·, 
• 

• 



••• Depressie en spanning m 

Die vader se depressie word nie omskryf nie. Dit is onbekend wat die rede of oorsaak daarvan is. 

'n Persoon wat depressief is, kan nie ten voile funksioneel optree nie. Dit sal waarskynlik 'n 

demper plaas op die algemene geluk van die huisgesin en die ander gesinslede negatiefbefuvloed. 

Die algemene atmosfeer binne die gesin word benadeel wanneer een of meer van die gesinslede 

depressief is. 

6.5.3 STIEFMOEDER- D2 

'n Persoonsbeeld van die stiefinoeder sal vervolgens gegee word soos dit deur die EPI en 16-PF 

uitgelig is. Daama sal die risikofaktore wat by die stiefinoeder geidentifiseer is, bespreek word. 

6.5.3.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Geen konflikte kom op die profiel voor nie. Die EPI het getoon dat daar min variasie op die 

persoonlikheidsprofiel van die stiefinoeder voorkom Sy is versigtig en omsigtig en bekommerd 

oor wat ander mense van haar se of van haar dink. Die stiefinoeder is ook soos die vader 

depressie£ Sy is verder aanvaardend en bevraagteken nie dinge nie. 

Die 16-PF het geen konflikte op die persoonlikheidsprofiel uitgewys nie, maar wei twee 

verdedigingsmeganismes. Hierdie verdedigingsmeganismes, tesame met min variasie in 

persoonlikheid, sal verder ondersoek moet word. Die enigste betekenisvolle faktore wat deur die 

16-PF uitgelig is, is die stiefinoeder se blinde vertroue in mense, haar naiWiteit en gelate 

aanvaarding van dinge. Hierdie blinde vertroue, naiWiteit en gelate aanvaarding kan as 

verdedigingsmeganismes beskou word. Verder kom die stiefinoeder selfgesentreerd en narsisties 

voor. 

249 



.. 
6.5.3.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEERIS 

i Persoonlikheid 

Die stiefinoeder bekommer haar oor wat mense van haar se of dink. As gevolg daarvan sal sy 

waarskynlik optree volgens wat ander van haar verwag. Sy het 'n blinde vertroue in mense en is 

naief Dit lyk nie asof sy in staat sal wees daartoe om dissipline te handhaaf nie. Verder is die 

stiefinoeder selfgesentreerd en narsisties. Hierdie persoonseienskap kan veroorsaak dat sy nie 

altyd ander in ag neem nie en 'n verwronge beeld van haarselfhet. Dit kan die verhouding tussen 

haar en die stiefdogter benadeel. 

ii Depressie en spanning 

Net soos die vader, is die stiefinoeder ook depressief Sy bevraagteken nie dinge nie en aanvaar 

dinge gelate. Hierdie eienskappe kan te wyte wees aan haar depressie. Gevoelens van depressie 

maak 'n mens dikwels moeg en laat 'n persoon uitgeput voel. Tesame met die stiefinoeder se lang 

werksure, kan dit 'n probleem veroorsaak. Sy werk van soggens agtuur tot saans sesuur. Hierdie 

lang werksure kan spanning veroorsaak. Die rede waarom die stiefinoeder depressief is, is 

onbekend. Dit wil voorkom asof sy steeds nie al haar gevoelens van verlies verwerk het nie. Dit 

lyk nie asofhaar egmaat begrip daarvoor toon uie. Die stiefinoeder se vorige man is dood. Dit is 

nie bekend hoe hy dood is nie. Dit is waarskynlik dat die stiefinoeder nog nooit sy dood verwerk 

het nie, aangesien sy slegs ses maande 'n weduwee was voordat sy weer getroud is. In die RF

Agtergrondvraelys dui sy nie aan dat sy aan trauma van enige aard blootgestel was nie. Om 'n 

geliefde aan die dood af te staan, is tog traumaties. Haar egmaat het ook niks daarvan genoem 

nie. Hierdie ontkenning van albei partye, laat die navorser wonder of hulle nie doelbewus 

inligting weerhou het nie. Die depressie van die stiefinoeder kan die verhouding tussen haar en 

die stiefdogter kompliseer. 

iii Vrees vir verwerping 

Soos reeds genoem, is die stiefinoeder bekommerd oor wat mense van haar se of dink. Sy is ook 

baie bewus van wat die stiefdogter van haar dink of se. Tydens die toetsing, het sy gedurig op 
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die stiefdogter se vraelyste probeer kyk wat sy skryf Haar blinde vertroue in mense en gelate 

aanvaarding van dinge, sal veroorsaak dat die stiefinoeder nie die stiefdogter of vader sal 

teengaan nie. Sy sal poog om altyd aanvaarbaar vir bulle te wees. Die wyse waarop die 

stiefinoeder die vrae op die vraelyste beantwoord het, het bevestig dat sy ontken dat daar enige 

iets is wat haar hinder. Volgens haar is die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin sonder 

enige probleme. Nie sy of die vader, het enige probleme in die hersaamgestelde gesin uitgestip 

nie. Dit wil voorkom asof die stiefinoeder die stiefdogter toelaat om te maak soos sy wil. Hierdie 

"laat-maar-gaan"-opvoedingstyl van die stiefinoeder, sal ook nie aan die stiefdogter sekuriteit 

bied nie. 

iv Dissipline 
• 

Die stiefinoeder dissiplineer die stiefdogter nie en pas dieselfde opvoedingstyl toe as die vader. 

Die stiefdogter word nie juis beperk nie en doen gevolglik wat sy wil. Dit lyk nie asof dit enige 

van die ouers pla nie. Elkeen is gemoeid met hul eie gevoelens van depressie en spandeer nie hul 

energie en tyd aan die stiefdogter nie. 

v Beperkte tyd 

Die lang werksure van die stiefinoeder veroorsaak dat sy min tyd tot haar beskikking het om aan 

die kinders en haar man te spandeer. Sy is fisies uitgeput as sy saans tuis kom en haar gevoelens 

van depressie put haar ook emosioneel uit. Dit is onwaarskynlik dat die stiefinoeder genoeg tyd 

tot haar beskikking het om gedurende die week spesiale aandag aan haar man en kinders te 

spandeer. Dit laat min tyd om 'n sinvolle verhouding met haar stiefdogter op te bou. 

6.5.4 STIEFDOGTER- D3 

Die persoonlikheidsbeeld van die stiefdogter soos dit deur die EPI en HSPV belig is, sal 

vervolgens bespreek word. Daama sal die risikofaktore rakende die stiefdogter onder die aandag 

kom 
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6.5.4.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Daar het geen konflik op die profiel van die EPI voorgekom nie. Die stiefdogter se selfbeeld is 

laag en sy is plaas druk op haarsel£ Sy is 'n meer teruggetrokke persoon, krities en aanvaar nie 

dinge nie. Die stiefdogter is nie avontuurlustig nie en hou nie van nuwe dinge nie. Sy is nie 

impulsief nie. Verder onttrek die stiefdogter haar van sosiale kontak. Sy is temeergedruk en voel 

sy ontbeer dinge. Sy is ook aggressief en rebels. 

Die HSPVhet geen konflik op haar profiel getoon nie. Volgens die HSPVis die stiefdogter meer 

gereserveerd en ook selfgesentreerd. Sy steur haar nie aan ander se goedbedoelde opinies nie. 

Die stiefdogter volg haar eie kop en is onbetroubaar. Sy is 'n harde (ongenaakbare) persoon en 

individualisties. Verder word sy nie gebind deur standaarde nie. Sy beskik nie oor 

deursettingsvermoe nie en is gespanne. Die EPI en HSPV verifieer mekaar . 

•• 
6.5.4.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

By die stiefdogter is 12 risikofaktore deur die meetinstrumente uitgelig wat moontlik die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder kan kompliseer. 

i Persoonlikheid 

Die stiefdogter se persoonlikheid kan die verhouding tussen haar en die stiefinoeder bemoeilik. 

Sy is krities en kan daarom die stiefinoeder kritiseer. Verder is sy ook soos die stiefinoeder 

selfgesentreerd. Dit is daarom onwaarskynlik dat die stiefinoeder en stiefdogter begrip vir 

mekaar sal toon. Hulle is meer ingestel op die self en sal mekaar nie werklik ondersteun, of 

mekaar probeer ken nie. Die stiefdogter steur haar nie veel aan ander se goedbedoelde opinies 

nie en sal dus goedbedoelde pogings van die stiefinoeder ignoreer. Die hardkoppigheid, 

aggressie en rebelsheid van die stiefdogter, sal die verhouding met haar stiefinoeder kompliseer. 

Sy is ook 'n harde, ongenaakbare persoon en dit is onwaarskynlik dat die stiefinoeder daarin sal 

slaag om 'n suksesvolle verhouding met die stiefdogter te bewerkstellig. Die stiefdogter is ook 

depressief en temeergedruk soos die vader en stiefinoeder. Dit is daarom 'n risikofaktor by elke 

gesinslid en sal die verhoudings binne die hersaamgestelde gesin bemoeilik. Die stiefdogter voel 
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sy ontbeer dinge. Dit wi1 voorkom asof sy nie ander se gevoelens in ag neem nie en ook nie haar 

eie gevoelens openbaar nie. 

ii Swak selfbeeld 

Die EPI het getoon dat die stiefdogter 'n swak selfbeeld het. Aansluitend by haar ander 

persoonseienskappe, sal haar swak selfbeeld die verhouding met haar stie:fi:noeder verder 

bemoeilik. Die stiefdogter voel dat die wereld haar iets skuld. Haar gedrag getuig soms daarvan 

dat sy wi1 kompenseer vir haar swak selfbeeld. Sy probeer die vader en stie:fi:noeder oorheers en 

vanwee hulle depressie en gelate aanvaarding van dinge, laat hulle die stiefdogter toe om hulle 

met hierdie tipe gedrag te manipuleer. In die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge, erken 

die stiefdogter dat sy nie juis vertroue in haarselfhet nie. Sy meen ook dat sy nie veel hoop vir 

haarself in die I ewe het nie. Die stiefdogter erken verder dat sy beslis nie genoeg selfVertroue het 

om vrae in die klas te vra nie en dat sy soms voel sy kan niks goeds doen nie. Verder meen sy die 

lewe is nie juis vir haar sinvol nie. Dit lyk nie asof die vader of stie:fi:noeder daarin slaag om die 

stiefdogter se selfbeeld op te bou nie. Hulle is elkeen gepreokkupeer met hul eie probleme en 

depressie. 

iii Adolessente fase 

Die stiefdogter verkeer in haar middeladolessensie wat haar meer emosioneel maak. Sy erken in 

die RF-Agtergrondvraelys dat sy meer onafhanklik sal wi1 wees. In die Persoonlike vraelys vir 

hoi!rskoolleerlinge skryf sy dat haar ouers haar nie vertrou nie. Sy voel soms verwerp. In die 

Ouer-kindkommunikasievraelys erken die stiefdogter dat haar ouers haar soms ondersteun as sy 

temeergedruk voel. Dit wi1 voorkom asof die ouers haar nie in haar wisselende emosies kan 

ondersteun nie. Dit lyk eerder asof die stiefdogter gereeld die steunpilaar is. Haar aggressie en 

rebelsheid kan ook deels gekoppel word aan haar middeladolessensie. Sy beleef gevoelens van 

onsekerheid en worstel steeds met probleme oor haar biologiese moeder. Hierdie probleme word 

nie deur die vader of stie:fi:noeder hanteer nie. Dit blyk dat hulle nie die stiefdogter se aggressie 

en rebelsheid kan hanteer nie en haar daarom haar gang laat gaan. Die HSPV het getoon dat sy 

gespanne is. Hierdie spanning kan die uitvloeisel wees van onsekerheid en is ook tipies aan 

adolessensie. • 
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iv Portuurgroepverhouding en vriende 

Alhoewel die stiefdogter haar onttrek van sosiale aangeleenthede, het sy tog 'n paar vriende. In 

die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge stel die stiefdogter dit duidelik dat sy minder 

vriende het as die meeste ander mense. Sy se dat sy glad nie op haar gemak voel tussen mense 

nie en dat sy nie maklik met mense gesels nie. Sy erken ook dat sy dit moeilik vind om vriende te 

maak. Die stiefdogter is tans betrokke in 'n vaste verbouding. Die feit dat sy nie gebind word 

deur standaarde nie, maak baar in 'n mate weerloos teen besluite van vriende. Sy kan daarom 

betrokke raak by dinge wat baar negatief befuvloed saam met vriende. In die RF

Agtergrondvraelys bet sy ontwykend geantwoord op die vraag of sy saam met baar vriende al 

betrokke was by dinge wat haar ongemaklik laat voel het: Nee, nie regtig nie. In dieselfde 

vraelys erken die stiefdogter dat sy naweke alkoboliese drank gebruik. Indien die stiefdogter 

saam met vriende dinge doen wat nie binne die normale aanvaarbare norme van die samelewing 

val nie, sal dit verboudings binne die gesin benadeel. Veral die stiefinoeder sal voel dat baar eie 

dogters nie daarby betrek moet word nie. 

v Gedragsprobleme 

Sekere gedragsprobleme van die stiefdogter, kan die verbouding met baar stiefinoeder benadeel. 

Die stiefdogter se aggressie en rebelsheid sal die verbouding kompliseer. Sy is ook onbetroubaar 

wat veroorsaak dat baar ouers baar nie kan vertrou nie. Die stiefdogter skryf in die Persoonlike 

vraelys vir hoerskoolleerlinge dat baar ouers glad nie glo wat sy se nie, a1 is dit die waarbeid. Sy 

erken in die RF-Agtergrondvraelys dat sy al leuens vertel bet en ook skelm was: ... was a! 

onbetroubaar. Hierdie tipe gedrag kan die verhouding tussen die stiefdogter en stiefinoeder 

nadelig beiilvloed, aangesien die stiefinoeder voel sy kan die stiefdogter nie vertrou nie. 

vi Gesindheid en ingesteldheid 

Die stiefdogter toon 'n negatiewe gesindheid en ingesteldheid teenoor mense, die lewe en die 

skool. Sy steur baar nie aan ander se goedbedoelde opinies nie en volg baar eie kop. Die 

stiefdogter was ook negatiefteenoor die vraelyste wat sy vir die doel van hierdie navorsing moes 

voltooi. Verder was sy negatief teenoor die toetsafuemer en bet die vrae so vinnig moontlik 

probeer invul. Dit wi1 voorkom asof die stiefdogter se temeergedruktbeid, aggressie en 
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rebelsheid haar negatief beiilvloed. Hierdie negatiewe uitkyk op alles en almal, veroorsaak dat 

die stiefdogter mense van haar afstoot en daarom nog eensamer voel. Die stiefinoeder is nie in 

staat om hierdie gevoelens van die stiefdogter te hanteer nie, aangesien sy self ook worstel met 

depressie en gevoelens van ontbering. 

vii· Negatiewe gevoelens 

Die negatiewe gevoelens van die stiefdogter sluit aan by die vorige afdeling. Buiten haar 

negatiewe gesindheid en ingesteldheid, worstel die stiefdogter met negatiewe gevoelens rondom 

haar adolessensie, haar depressie, aggressie en onverwerkte gevoelens oor haar biologiese 

moeder. Verder was die stiefdogter blootgestel aan trauma en dit lyk nie asof sy dit bevredigend 

verwerk het nie. Hierdie trauma kan een van die oorsake van haar depressie wees. Dit is nie 

duidelik of die stiefdogter terapie daarvoor ontvang het nie, aangesien die vader nie bewus is 

daarvan nie, of dit doelbewus verswyg het. Dit is moontlik dat die stiefdogter ook 'n mate van 

jaloesie openbaar teenoor die stiefinoeder en dat sy vanwee haar selfgesentreerdheid haar vader 

as haar besitting belee£ Hierdie negatiewe gevoelens van die stiefdogter, bemoeilik die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder. 

viii Emosionaliteit 

Haar wisselende emosies kan toegeskryf word aan die adolessente fase waarin die stiefdogter 

verkeer. Sy beleef gevoelens van depressie en aggressie. Sy is temeergedruk, maar ook rebels. 

Hierdie wisselende emosies veroorsaak spanning en onsekerheid binne die hersaamgestelde 

gesin, veral as die ouers nie hierdie tipe gedrag kan hanteer nie. Dit wil voorkom asof nie een 

van die twee ouers die stiefdogter se gevoelens bevredigend kan hanteer nie. Die stiefdogter leer 

daarom nie vaardighede aan om haar gevoelens te beheer nie. Emosionaliteit kan dus 'n 

risikofaktor wees in die verhouding tussen die stiefdogter en stiefinoeder in die hersaamgestelde 
• gesm. 

ix Onafgehandelde verwerking van verlies 

Soos reeds genoem, lyk dit asof die stiefdogter sekere gevoelens oor haar biologiese moeder nog 

nie bevredigend verwerk het nie. Die enigste inligting wat die stiefdogter spontaan neergeskryf 

255 



het tydens toetsing, was dat haar biologiese moeder te koppig is om verskoning te vra en dat sy 

(stiefdogter) te koppig is om 'n verskoning te aanvaar. Die stiefdogter skryfverder dat sy haar 

biologiese moeder slegs so twee keer per jaar besoek en dat dit genoeg is. Dit is nie duidelik wat 

die rede is waarom die stiefdogter by haar vader woon nie, maar die navorser het onder die 

indruk gekom dat die stiefdogter steeds ongelukkig voel oor die verhouding met haar eie 

moeder. In die RF-Agtergrondvraelys het die stiefdogter haar verhouding met haar vader en 
. 

stie:finoeder beskryf as: Vol liefde en verstaanbaar. Die verhouding met haar eie moeder is 

beskryf as: ---- (Persoonlik). Aangesien haar vader self probleme met sy vorige vrou het, asook 

gebuk gaan onder depressie, is dit onwaarskynlik dat hy sy dogter met hierdie probleme sal kan 

bystaan. Die stie:finoeder wat self ook aan depressie ly en moontlik bedreig sal voel deur 'n beter 

verhouding tussen die stiefdogter en haar eie moeder, sal ook nie die stiefdogter se probleme kan 

hanteer nie. 

x Verdedigingsmeganismes 

Buiten die stiefdogter se aggressie en rebelsheid wat as verdedigingsmeganismes figureer, het die 

navorser onder die indruk gekom dat die stiefdogter ook ontkenning as verdedigingsmeganisme 

toepas. In die RF-Agtergrondvraelys ontken die stiefdogter enige probleme by sommige vrae en 

dan weerspreek sy haarself met die antwoorde op die volgende vrae, of sy antwoord 

dubbelsinnig. Dit is ook moontlik dat die stiefdogter repressie as verdedigingsmeganisme toepas, 

aangesien die indruk gewek word dat sy haar probleme en gevoelens onderdruk. Hierdie 

verdedigingsmeganismes behoort verder ondersoek te word. Die verhouding tussen die 

stie:finoeder en stiefdogter sal nie verdiep indien die stiefdogter haar probleme ontken of 

onderdruk nie. Aggressie en depressie kan die verhouding tussen hulle bemoeilik. 

xi Jeugwangedrag en -misdaad 

Die stiefdogter het in die RF-Agtergrondvraelys erken dat sy haar skuldig gemaak het aan leuens 

en dat sy al skelm was. Haar onbetroubaarheid word hierdeur bevestig. Sy erken dat haar ouers 

haar glad nie glo nie, al praat sy die waarheid. Die verhouding tussen haar en die stiefinoeder sal 

nie op vertroue gebaseer kan word terwyl die stiefdogter leuens vertel en onbetroubaar is nie. 

Verder het die stiefdogter ook erken dat sy naweke alkoholiese drank gebruik. Dit kan die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder benadeel indien die stiefinoeder nie haar eie kinders 
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daaraan wil blootstel nie. Dit is onbekend of die gesin blootgestel word aan drankmisbruik, 

aangesien die vader en stiefinoeder nie die vrae oor drankmisbruik beantwoord het nie. Dit moet 

in gedagte gehou word dat die stiefinoeder reeds 15 jaar in 'n dr · el werksaam is as 

bestuurderes en die kinders as gevolg daarvan moontlik meer blootstelling aan alkoholiese drank 

kry. Die dogter se alkoholinname is moontlik nie vir hulle 'n probleem nie, of sy doen dit nie 

openlik nie. 

xii Seksuele sake 

Die stiefdogter het in die RF-Agtergrondvraelys geskryf dat sy gemolesteer is. Daar is nie 

verdere inligting hieromtrent bekend nie, aangesien sy nie wou spesi:fiseer nie. Hierdie trauma 

van die stiefdogter is nie deur die vader of stiefinoeder uitgelig nie en daarom is die navorser nie 

seker ofhulle daarvan bewus is nie. Dit is ook moontlik dat die ouers hierdie inligting doelbewus 

wou weerhou. Dit lyk nie asof die stiefdogter terapie ontvang het vir haar trauma nie. Vele 

eienskappe wat aan die stiefdogter gekoppel word, kan die uitvloeisel van hierdie trauma wees, 

byvoorbeeld depressie, spanning en swak sosiale verhoudings. Hierdie risikofaktor kan die 

verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter benadeel in soverre die stiefinoeder nie begrip 

toon vir die stiefdogter se probleem nie, ofhaarself distansieer daarvan. 

6.5.5 GESIN D AS EENHEID 

Die meetinstrumente het verskeie risikofaktore uitgelig wat die hersaamgestelde gesin as 'n 

eenheid raak. Hierdie risikofaktore word vervolgens bespreek soos wat dit die verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin befuvloed . 

•• 
6.5.5.1 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Verskeie van die risikofaktore wat betrekking het op die hersaamgestelde gesin as gehee~ het 

reeds na vore gekom tydens die bespreking van die individuele gesinslede. Die onderstaande 

risikofaktore het betrekking op die hersaamgestelde gesin as 'n eenheid. 
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i Komplekse hersaamgestelde gesin 

Gesin D is 'n komplekse hersaamgestelde gesin, aangesien die vader en stiefinoeder hul eie 

biologiese kinders in die gesin het. Die vader se adolessente dogter woon permanent by die 

gesin. Die stiefinoeder se drie dogters woon ook permanent by die gesin en is ouer as die vader 

se dogter. Die vader het toesig oor sy dogter. 

ii Tipe hersaamgestelde gesin 

Die vader was voorheen getroud en is geskei van sy vorige egmaat. Hy was vier jaar 'n enkelouer 

voordat die hersaamgestelde gesin ontstaan het. Die stiefinoeder was 'n weduwee voor die 

ontstaan van die hersaamgestelde gesin en sy was vir ses maande 'n enkelouer. Die egpaar het 

mekaar ses maande geken voordat hulle getroud is. Die vader, stiefinoeder en stiefdogter is 

depressief Dit is moontlik. as gevolg van onverwerkte gevoelens van verlies en trauma. 

••• Swak kommtmikasie l11 

Alhoewel die gesin voorgee dat hulle goed met mekaar kan kommunikeer, is die kommunikasie 

tussen die gesinslede swak en onbevredigend. Die vader, stiefinoeder en stiefdogter se depressie 

veroorsaak dat elkeen hulle onttrek in hul eie leefWereld. Hulle kan nie op mekaar steun nie. Die 

kommnnikasie tussen die stiefinoeder en stiefdogter is oppervlakkig. Die stiefdogter bevestig in 

die Ouer-kindkommunikasievraelys dat sy nooit haar toetspunte met haar stiefinoeder bespreek 

nie en net soms skoolprobleme met haar vader. Sy skryf verder dat dit vir haar moeilik. is om 

gehoorsaam te . wees aan haar ouers se opdragte. In die Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge skryf die stiefdogter dat haar ouers nie juis daarvan hou om ingelig te word 

oor sake wat by die skool gebeur nie. Die stiefdogter meen dat haar ouers belangrike waardes 

aan haar oordra. Sy beskou eerlik.heid as 'n belangrike waarde, maar is self nie eerlik. nie. Sy 

erken net soms teenoor haar ouers as sy iets verkeerd gedoen het. Verder skryf die stiefdogter 

dat haar ouers glad nie glo wat sy se nie, al is dit die waarheid. Die afleiding kan gemaak word 

dat die kommunikasie oppervlakkig is en nie aan die stiefdogter se behoeftes voldoen nie. 
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iv Onverwerkte gevoelens van verlies 

Dit wil voorkom asof die vader, stiefinoeder en stiefdogter steeds onverwerkte gevoelens van 

verlies belee£ Hulle het nie terapie ontvang nie en ondervind probleme om hierdie gevoelens van 

hulle te verwerk. Om daarvoor te kompenseer, pas die drie gesinslede elkeen hul eie 

verdedigingsmeganisme toe om daarmee saam te lee£ Hulle is al drie depressief en voel dat hulle 

dinge in die lewe ontbeer. Hulle toon nie begrip vir mekaar se probleme nie en praat waarskynlik 

nie met mekaar daaroor nie. Gevolglik word hierdie onverwerkte gevoelens onderdruk of 

ontken. Die stiefdogter is aggressief en rebels as gevolg daarvan. 

v Dissipline 

In hierdie hersaamgestelde gesin, word die stiefdogter nie streng gedissiplineer nie en 'n "laat

maar-gaan"-opvoedingstyl word deur die vader en stiefinoeder toegepas. Dit laat die stiefdogter 

onveilig en onseker voel. Sy het 'n swak selfbeeld en meen die lewe is nie juis vir haar sinvol nie. 

In die Persoonlike vraelys vir hoerskool/eerlinge skryf die stiefdogter dat haar vader en 

stiefinoeder nie juis die reels in die huis aan haar verduidelik nie. Verder skryf sy dat die ouers 

redelik buigsaam is in die toepassing van die reels, dat hulle reels redelik konsekwent toepas en 

dat die stiefdogter redelik seker voel oor wat sy mag en nie ·mag doen nie. In die Ouer

kindkommunikasievraelys sluit die stiefdogter hierby aan as sy skryf haar vader en stiefinoeder 

verskil soms in haar teenwoordigheid oor die reels wat sy moet nakom Dit lyk asof die 

stiefdogter nie seker is van die grense waarbinne sy mag beweeg nie en dat die ouers baie 

toegeeflik is. 

vi Grondslag vir positiewe verhouding ontbreek 

Die vader, stiefinoeder en stiefdogter toon nie begrip vir mekaar se probleme nie. Dit is moontlik 

dat hulle ook nie van mekaar se probleme bewus is nie, omdat die kommunikasie nie van so 'n 

aard is dat hulle insae in mekaar se gevoelens het nie. Wedersydse vertroue ontbreek, omdat die 

stiefdogter onbetroubaar is, vir haar ouers soms leuens vertel en nie erken as sy iets verkeerd 

gedoen het nie. Die stiefdogter erken dat haar ouers haar glad nie glo nie, al praat sy die 

waarheid. Die stiefdogter kyk nie op na haar vader en stiefinoeder as gesagsfigure nie. Sy 

domineer hulle en neem haar eie besluite. Die vader en stiefinoeder figureer nie as sterk 
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gesagsfigure nie. Dit lyk asof die stiefdogter haar wend tot die vaste verhouding met haar vriend, 

in plaas van kommunikasie met haar ouers. 

vii Trauma 

Dit is reeds getoon dat die stiefdogter en stiefinoeder onderskeidelik trauma beleef het. Die 

vader het nie laat blyk dat hy bewus is daarvan nie. Dit wi1 voorkom asof elkeen hul trauma op 

hul eie moet verwerk. Die belewing van trauma veroorsaak dat die stiefinoeder en stiefdogter 

mekaar nie werklik verstaan nie. Hulle verhouding en kommunikasie is oppervlakkig. Die 

gesinslede se depressie is ook 'n verdere kompliserende faktor vir die kwaliteit van die 

verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter. 

6.5.5.2 AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN GESIN D 

Uit die bespreking van die risikofaktore in hersaamgestelde gesin D, kan die volgende afleidings 

gemaak word: 

* 

* 

* 

* 

* 

Die stiefdogter woon reeds vir die voile tydperk van die huwelik by die hersaamgestelde 

gesin in en was slegs sewe jaar oud met die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. Haar 

molestering moes dus in die afgelope 10 jaar plaasgevind het. 

Inligting is doelbewus weerhou om voor te gee dat daar geen probleme tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter is nie. Dit korreleer met die stiefinoeder se 

bekommernis oor wat ander van haar se of dink, asook haar narsisme. Verder korreleer 

dit met al drie persone se ontkenning van probleme. 

Die stiefdogter sal waarskynlik die huis vroeg verlaat, sodra sy haar skoolopleiding 

voltooi het. Indien die vaste verhouding met haar vriend verdiep, is dit moontlik dat sy 

vroeg reeds sal trou. 

Indien die verhouding met haar spesiale vriend verbreek word, sal die stiefdogter nog 

meer depressief, aggressief en rebels word, aangesien sy op hom steun en haar vader en 

stiefinoeder nie in staat is daartoe om haar te ondersteun nie. 

Die stiefdogter manipuleer haar vader en stiefinoeder en domineer bulle om haar sin te 

kry. Hulle laat dit toe om konfrontasie te vermy. 
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* 

* 

* 

* 

Die vader kompenseer vir sy eie gevoelens van verlies en depressie, deur sy dogter nie 

tee te gaan nie. Die stiefinoeder aanvaar dit gelate. Aangesien daar op hierdie wyse geen 

konflik voorkom nie, is daar volgens die drie gesinslede nie probleme tnssen enige van 

bulle nie. 

Die vader, stiefinoeder en stiefdogter maak gebruik van verdedigingsmeganismes, omdat 

bulle voel bulle ontbeer dinge. 

Die vader, stiefinoeder en stiefdogter aanvaar mekaar en die gesinsitnasie soos dit is, 

maar hulle ervaar nie lewensgeluk nie. 

Die stiefdogter word deur die vader verwen en die stiefinoeder aanvaar dit gelate. 

6.5.5.3 AANBEVELINGS VIR GESIN D 

Die volgende aanbevelings vir gesin D sal as volg daar uitsien: 

* 

* 

* 
* 

* 

Die vader, stiefinoeder en stiefdogter beboort professionele hulp te ontvang vir hulle 

depressie. 

Kommunikasievaardighede moet verbeter word, sodat elke gesinslid bevrediging verkry 

uit bul kommunikasie met mekaar. Gevoelens en probleme moet met mekaar gedeel 

word. 

Die verhouding tussen die stiefdogter en baar biologiese moeder moet verbeter word. 

Veral die vader moet sterker as gesagsfiguur optree. 

Groter betrokkenheid by en belangstelling in die (stief)dogter se skoolaktiwiteite moet 

getoon word deur haar vader en stiefinoeder. 

Tabel D op die volgende bladsy is die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore wat by 

hersaamgestelde gesin D geidentifiseer is. 
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TABELD 

SAMEV ATTENDE EV ALUERINGSBLAD VIR RISIKOFAKTORE 
Dui die geidentifiseerde risikofaktore aan deur middel van 'n X 

vanhuwelik 

Kindetmolestering of 

Waardes, notme en beginsels 
verskil 
Gesinsagtergrond, gewoontes en 
tradisies verskil 

van verlies X 

Stiefmoeder 

OnvetWetlrte gevoelens van 
vetlies 
Verskillende gewoontes en 
tradisies 
Biologiese moe<ler van 

Ouerlike en beheer 

X 

X 

X 

Adolessente 

fase 
Gedragsprobleme 

Onafgehandelde vetWerking van 

verlies~~----~---------
Swak skoolprestasie en 

- ander 

Probiematiese 
..... · .. met .. · 

Vader 

X -
X 
X I Verhoudings- ander 

X I OnvetWerkte gevoelens van 
verlies 

X 
Finansiele 

X 
X 

I :·--tpl' . -:. .. I X I ~~o~ding met egmaat 1 1 ~e~~eM:rag en -misdaad 1 .)( 

Dwelmmisbruik 

Verskillende kerke 
Grondslag vir positiewe verhouding I X 
ontbreek 

X 

Betrokkenheid bv satanisme 

X 

X 



6.6 GESIN E 

6.6.1 ALGEMENE INLIGTING 

Die vader en stiefinoeder het hul eie biologiese kinders in hersaamgestelde gesin E. In die 

komplekse gesin het albei ouers toesig oor hul biologiese kinders en die kinders woon permanent 

in die gesin. Daar is sewe kinders in die gesin. Die vader was 'n wewenaar en die stiefinoeder 'n 

weduwee voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. Albei egmaats was vir twee jaar 

enkelouers voor die ontstaan van die hersaamgestelde gesin. Die vader is tans 47 jaar oud en die 

stiefinoeder is 38 jaar oud. Die huwelik bestaan reeds vyfjaar. Die egpaar het mekaar ongeveer 

nege maande geken voordat hulle getroud is. 

Albei die egmaats beklee tans permanente betrekkings. Die vader is 'n onderhoudsbestuurder en 

die stiefinoeder 'n verkoopsdame. Die gesin se sosio-ekonomiese gesteldheid is goed en die gesin 

word nie belas met bykomende finansiele verpligtinge soos onderhoud nie. Die gesin woon 

redelik ver van die skool af (25 km). Die adolessente stiefdogter is nie in die koshuis nie, maar ry 

bus skool toe. 

6.6.2 BIOLOGIES£ VADER- El 

Agtergrondinligting aangaande die biologiese vader se persoonlikheid soos dit uitgelig is deur 

die EPI en 16-PF sal kortliks gegee word. Daarna sal die risikofaktore rakende die biologiese 

vader wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer, 

bespreek word. 

6.6.2.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Die EPI het getoon dat die biologiese vader lyk na 'n persoon wat sosiaal baie aanvaarbaar is. Hy 

is 'n aangename persoon met 'n goeie selfbeeld. Daar kom geen konflik op sy profiel voor nie. 

Die vader aanvaar dinge en bevraagteken dit nie. Hy is 'n maklike persoon om mee oor die weg 

te kom. Verder hou die vader nie van nuwe dinge nie en leef in gebaande wee. Hy is versigtig en 

soms angstig en wil nie in enige moeilikheid kom nie. Voorts is die vader bekommerd oor wat 
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ander mense van hom dink. Die vader is glad nie krities nie, hy toon geen aggressie nie en is 

passie£ Verder is die vader 'n vriendelike, liefdevolle ekstrovert. Hy beskik oor 'n sterk 

ontwikkelde gewete en 'n geneigdheid om maklik skuldig te voel. Hy is 'n verantwoordelike 

persoon en afhanklik van sosiale goedkeuring. 

Daar kom geen konflik op die profiel van die vader voor op die 16-PF nie. Alhoewel die EPI en 

16-PF mekaar ondersteun, is daar areas van konflik, veral waar uiterste tellings behaal is. 

Volgens die 16-PF is die vader terughoudend in so 'n mate dat dit as verdedigingsmeganisme 

gesien kan word. Dit bevestig sy sosiale aanvaarbaarheid wat by die EPI ge1dentifiseer is. Hy 

voel maklik onveilig tussen mense. Die 16-PF toon dat die vader 'n nugter en verantwoordelike 

persoon is wat dinge maklik aanvaar. Hy is eerlik en reguit, asook ondersoekend van geaardheid. 

Laasgenoemde eienskap is in konflik met die bevinding van die EPJ. Die vader is tevrede met 

homsel£ Die 16-PF toon dat die vader ontspanne is, wat 'n konflik uitwys met die EP1 wat 

aangedui het dat die vader soms angstig is. 

6.6.2.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Volgens die meetinstrumente wat toegepas is, kan slegs een risikofaktor rakende die biologiese 

vader, die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter bemoeilik. 

i Persoonlikheid 

AI het die biologiese vader 'n aangename persoonlikheid, kan sy passiwiteit en terughoudendheid 

probleme veroorsaak in die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. 

Wanneer daar van die vader verwag word om 'n aktiewe rol te vervul, sterk Ieiding te neem of 

sterk op te tree as gesagsfiguur, kan sy passiewe geaardheid probleme veroorsaak. Dit kan 

groter verantwoordelikheid op die stiefinoeder plaas. Tydens konfliksituasies tussen die kinders 

onderling, of die stiefinoeder en stiefdogter, sal die vader die konflik waarskynlik onbevredigend 

hanteer. 
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• 

6.6.3 STIEFMOEDER- E2 

Die EPI en 16-PF is as meetinstrumente toegepas om 'n persoonsbeeld van die stiefinoeder te 

verkry. Die bevindings word vervolgens gegee. Daama sal risikofaktore bespreek word wat die 

stiefinoeder betre£ 

6.6.3.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Volgens die EPI kom daar geen konflikte op die persoonsbeeld van die stiefinoeder voor nie. Sy 

beskik oor 'n positiewe selfbeeld en is 'n maklike persoon om mee oor die weg te kom. Die 

stiefinoeder bevraagteken nie dinge nie. Sy is versigtig om nie in die moeilikheid te kom nie en 

bekommer haar oor ander mense se opinies oor haar. Die stiefinoeder is tevrede met haar 

lewensomstandighede. Sy is glad nie krities nie en beplan vir die toekoms. Verder toon die 

stiefinoeder goeie selfbeheer en is goed georganiseerd. Sy is glad nie aggressief nie. Die 

stiefinoeder toon obsessiewe kompulsiewe gedrag en is angstig. 

Die persoonseienskappe van die stiefinoeder op die 1 6-PF het een konflik op die profiel 

aangedui. Daar was 'n uiterste telling by selfvertroue wat op 'n verdedigingsmeganisme dui. Sy 

gee dus voor dat sy baie selfvertroue het. Die stiefinoeder is 'n nederige, nugter en 

verantwoordelike persoon. Sy is pligsgetrou en kan prakseer, wat daarop dui dat sy probleme 

kan oplos. Voorts is die stiefinoeder tevrede met haarself en toon goeie selfbeheer. Die 16-PF 

toon dat die stiefinoeder 'n ontspanne persoon is, wat in konflik met die EPI is. Alhoewel die 

EPI en 16-PF mekaar ondersteun, is daar ook areas van konflik, veral waar uiterste tellings 

behaal is. 

•• 
6.6.3.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Na aanleiding van die inligting wat deur die meetinstrumente verkry is, kon die volgende 

risikofaktore rakende die stiefinoeder gei:dentifiseer word. 
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i Persoonlikheid 

Die stiefinoeder gee voor dat sy oor goeie selfVertroue beskik, maar die uiterste telling daatVan 

dui op 'n verdedigingsmeganisme. Sy is daarom onseker wat sommige aspekte van haar lewe 

betref Die feit dat sy haar bekommer oor wat ander mense van haar dink, bevestig haar 

onsekerheid. Voorts kan haar geneigdheid tot obsessiewe-kompulsiewe gedrag veroorsaak dat 

sy hoe verwagtings en eise aan die stiefdogter stel. Haar angstigheid kan 'n gespanne atmosfeer 

in die huis skep. 

ii W oonplek en finansies 

Die afstand wat die gesin van die skool af woon, is redelik groot. Dit kan die stiefdogter 

verhinder om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem Dit is onbekend of daar in die middae 

voldoende toesig oor die kinders is. Die stiefdogter het in die Persoonlike vraelys vir 

hoerskoolleerlinge aangedui dat sy geen sport of ander buitemuurse aktiwiteite beoefen nie. Dit 

is moontlik dat die grootte van die gesin nie deelname van die stiefdogter kan regverdig waar 

finansiele uitgawes nodig is nie. 

iii Vrees vir verwerping 

Die stiefinoeder se bekommernis oor wat ander mense van haar dink, kan veroorsaak dat sy 

verwerping deur die stiefkinders vrees. Sy kan enige konflik met die stiefdogter intens beleef en 

as 'n mislukking etVaar, veral ook omdat sy voorgee dat sy oor goeie selfVertroue beskik. Dit is 

ook moontlik dat sy vrees dat haar egmaat haar sal verwerp na aanleiding van haar bantering van 

die stiefkinders. Sy is versigtig om nie in die moeilikheid te kom nie en kan 'n besondere 

bewustheid toon vir enige vorm van kritiek of verwerping. Hierdie toedrag van sake kan die 

verhouding met haar adolessente stiefdogter kompliseer. 

iv Bykomende werkslas 

Dit verg besondere insette om sewe kinders behoorlik te versorg en die stiefinoeder werk vanaf 

agtuur tot vyfuur elke dag, asook Saterdae. Hierdie bykomende werkslas kan haar vennoei en op 
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die lang duur so uitput dat haar algemene gesondheid daaronder ly. Die stiefinoeder kan as 

gevolg van vermoeidheid die indruk by die stiefdogter wek dat sy haar afskeep, of dat daar nie 

genoeg tyd is vir die stiefdogter om probleme met die stiefinoeder te bespreek nie. 

v Beperkte tyd 

Aansluitend by die vorige afdeling is daar min tyd beskikbaar vir die stiefinoeder om aan al die 

kinders aandag te bestee en nog aandag aan haar egmaat ook te gee. Die gesinslede kan voel dat 

sy hulle afskeep, veral haar eie kinders wat vir twee jaar gewoond was aan al haar aandag. Dit 

kan probleme tussen die stiefsibbes veroorsaak. Verder het die stiefinoeder min tyd om aan haar 

man te spandeer en te bou aan haar huwelik. Jaloesie tussen die gesinslede kan ontstaan as 

gevolg van beperkte tyd wat die stiefinoeder tot haar beskikking het. 

6.6.4 STIEFDOGTER- E3 

'n Persoonsbeeld van die stiefdogter is verkry deur die toepassing van die EPI en die HSPV. Dit 

word vervat in die onderstaande agtergrondinligting. 

6.6.4.1 AGTERGRONDINLIGTING 

Volgens die EPI het geen konflikte op die profiel van die stiefdogter voorgekom nie. Sy het 'n 

positiewe selfbeeld en is geneig om dinge te aanvaar. Die stiefdogter is versigtig, angstig en 

bekommerd oor ander mense se opinies oor haar. Sy wil nie in enige moeilikheid beland nie. 

Verder beplan sy vir die toekoms en toon goeie selfbeheer en organisatoriese vermoens. Weinig 

aggressie word by die stiefdogter gevind en sy neig meer tot introversie. Sy toon 'n neiging tot 

obsessiewe kompulsiewe gedrag. 

Die HSPV het een konflik op die profiel van die stiefdogter aangetoon, naamlik emosioneel 

stabiel en gespanne. Volgens die HSPV is die stiefdogter 'n warm en vriendelike persoon wat 

inskiklik en gehoorsaam is. Sy is sorgvry en opgeruimd, wat in konflik is met die bevindings in 

die EPI. Voorts beskik die stiefdogter oor deursettingsvermoe en is konsensieus. Sy is besonder 

jammerhartig en sensitie£ Die stiefdogter is afbanklik van mense en wil deel wees van 'n groep. 

Laasgenoemde eienskap is in konflik met die EPI. Die HSPV toon verder dat die stiefdogter 
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gespanne is. Alhoewel die EPI en HSPV mekaar ondersteun, is daar ook areas van kontlik, veral 

waar uiterste tellings behaal is. 

•• 
6.6.4.2 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTIFISEER IS 

Die meetinstrumente het die onderstaande risikofaktore rakende die stiefdogter uitgelig wat die 

verhouding tussen haar en die stiefinoeder kan kompliseer. 

i Persoonlikheid 

Die stiefdogter is angstig en bekommer haar oor wat ander mense van haar dink. Dit kan daartoe 

lei dat sy optree volgens wat ander van haar verwag. Indien dit vriende is wat haar wil insluit by 

verkeerde dinge, sal sy waarskynlik meedoen. In die Persoonlike vraelys vir hoerskoolleerlinge 

erken die stiefdogter dat sy dikwels van besluit verander as haar vriende nie daarvan hou nie. Sy 

is afbanklik van mense en wil deel wees van 'n groep, daarom is dit nie vreemd dat die 

stiefdogter skryf dat sy baie op vriende aangewese is nie. Hierdie persoonseienskappe kan meer 

aandag van die stiefinoeder verg, vera! haar afbanklikheid en angstigheid. Dit sal waarskynlik vir 

die stiefinoeder moeilik wees om te hanteer, aangesien sy so min tyd beskikbaar het om aan die 

kinders te spandeer. Die stiefdogter skryf in die Ouer-kindkommunikasievraelys dat haar ouers 

nooit spesiaal tyd inruim in die dag om met haar te praat nie. 

ii Adolessente fase 

Die stiefdogter verkeer in haar vroee adolessensie. In die RF-Agtergrondvraelys blyk dit dat die 

stiefdogter nie nou streef na outonomie nie, maar nog afhanklik is om deel te wees van die 

huisgesin. Sy voel ook nie dat haar ouers haar inperk of dat hulle haar nie verstaan nie. Sekere 

eienskappe wat aan adolessensie gekoppel kan word, is wel teenwoordig. In die Ouer

kindkommunikasievraelys skryf die stiefdogter dat haar ouers net soms haar probleme verstaan 

as sy dit met hulle bespreek. Hulle moedig haar nooit aan om maats te maak nie. Sy het vriende 

nodig soos die meeste adolessente. Sy erken verder dat sy dikwels gelrriteerd raak as haar ouers 

met haar praat en dat hulle altyd outyds is in hulle sienings van opvoeding. Die stiefdogter skryf 

dat haar ouers nooit na haar behoeftes ten opsigte van sakgeld luister nie. Sy erken dat sy altyd 

aggressief voel as haar ouers haar aanspreek oor haar onnet kamer. In die Persoonlike vraelys 
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vir hoi!rskoolleerlinge bevestig die stiefdogter dat sy beslis dikwels met baar ouers bots oor reels 

en voorwaardes in die buis. Dit kan vir die stiefinoeder moeilik wees om hierdie tipiese 

adolessente eienskappe te banteer. 

iii Portuurgroepverbouding en vriende 

In die Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge erken die stiefdogter dat sy soms deur vriende 

beiilvloed word. Sy voel dat haar sosiale verhoudings oppervlakkig is, dat sy liggeraak is en 

maklik kwaad word vir ander. Sy erken dat sy voor sy kan keer vir ander mense dinge se wat 

hulle seermaak. Die stiefdogter skryf dat sy dikwels besef wat sy saam met vriende doen is 

verkeerd, maar nie die moed bet om nee te se nie. In die RF-Agtergrondvraelys erken sy dat sy 

al saam met vriende dinge gedoen bet wat vir baar probleme besorg bet. Die stiefinoeder sal 

hierdie tipe gedrag atkeur en bekommerd wees dat die ander kinders ook daaraan blootgestel sal 

word. Dit kan die verbouding tussen baar en die stiefdogter bemoeilik. In die RF

Agtergrondvraelys skryf die stiefdogter dat baar persoonlikheid soms met die van baar 

stiefinoeder bots en skryf die kontlik toe aan baar vriende. 

iv Jeugwangedrag en -misdaad 

Haar betrokkenheid by jeugwangedrag, was as gevolg van groepdruk. Die stiefdogter skryf in 

die RF-Agtergrondvraelys dat sy na baar vriendinne geluister bet en saam met bulle 

stokkiesgedraai bet. Dit wil voorkom asofhierdie tipe gedrag slegs enkele kere voorgekom bet. 
. 

Dit kan probleme veroorsaak indien die stiefdogter daarmee volhou, aangesien baar skolastiese 

prestasie daaronder ly. Die stiefinoeder sal nie hierdie gedrag goedkeur nie en baar ander kinders 

nie daaraan wil blootstel nie. Dit kan probleme tussen baar en die stiefdogter veroorsaak, veral 

as die stiefdogter se vriende 'n negatiewe invloed op baar uitoefen. 

v Swak skoolprestasie en afwesighede 

Met 'n laaste gemiddeld van 41 % op baar rapport, erken die stiefdogter dat sy nie tevrede is met 

baar skoolprestasie nie. Sy noem ook dat baar vader en stiefinoeder ook nie daarmee tevrede is 

nie. Verder skryf sy dat sy nie volgens baar vermoe presteer nie. Haar swak akademiese prestasie 

kan die verbouding tussen baar en baar stiefinoeder benadeel in soverre sy dalk voel dat baar 
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stiefinoeder haar nie daarmee moet bemoei nie. Indien die stiefsibbes goeie akademiese prestasies 

lewer, kan die stiefdogter jaloers op bulle voel ofhaar selfVertroue kan nadelig beiilvloed word. 

Dit sal in groot mate bepaal word deur die wyse waarop die vader en stiefinoeder die stiefdogter 

se swak prestasie met haar hanteer. 

6.6.5 GESIN E AS EENHEID 

Al is gesin E 'n ge1ukkige hersaamgeste1de gesin, is daar steeds risikofaktore wat deur die 

meetinstrumente uitgelig is en wat daartoe kan hydra dat die verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter gekompliseer word. 

6.6.5.1 RISIKOFAKTORE WAT GEIDENTlFISEER IS 

Enkele risikofaktore wat deur die meetinstrumente uitgelig is wat die hersaamgestelde gesin as 

eenheid raak, sal vervolgens bespreek word. 

i Komplekse hersaamgestelde gesin 

Hersaamgestelde gesin E is 'n komplekse gesin, aangesien albei egmaats hul eie biologiese 

kinders het wat permanent inwoon by die gesin. Dit is op sigself reeds 'n risikofaktor omdat daar 

meer gesinslede is wat by mekaar moet aanpas. Dit is 'n relatief groot gesin met sewe kinders 

wat meer verantwoordelikhede op die ouers plaas. Om aan elke kind sinvolle tyd te spandeer kan 

baie van die ouers verg en sommige kinders kan afgeskeep voel. 

ii Psigiese en fisiese ruimte 

Die Ieser word terugverwys na afdeling 2.19.1 waar die grense bespreek is waarbinne mense 

veilig voel. Elke mens het behoefte daaraan om alleen te wees, maar ook saam met ander te 

wees. Die mens se behoefte na nabyheid en afstand om sekuriteit te beleef: le opgesluit in die 

vrees vir verwerping (Newman 1994:57). Die adolessente stiefdogter het behoefte daaraan om 

soms alleen te wees, maar as gevolg van die groot gesin, is dit onwaarskynlik dat sy privaatheid 

kan beleef Dit wi1 voorkom asof die stiefdogter nie seker is van die psigiese en fisiese grense 

waarbinne sy in die hersaamgestelde gesin kan veilig voel nie. Die fisiese ruimte wat ontbreek 
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binne die gesin is moontlik ook vir ander gesinslede 'n probleem. Dit kan die verhouding tussen 

die stie:finoeder en adolessente stiefdogter bemoeilik. 

••• Dissipline m 

Dit is nie bekend op watter wyse die kinders gedissiplineer word nie. Die stiefdogter skryf in die 

Persoonlike vraelys vir hoi!rskoolleerlinge dat die ouers haar nooit straf voordat hulle nie na 

haar verskoning geluister het nie. Die dissipline binne die gesin kan problematies wees as gevolg 

van die vader se passiwiteit. Dit plaas groter druk op die stie:finoeder om die dissipline te 

handhaaf Die stiefdogter voel dat haar eie mening soms minder geag word deur die ouers as die 

broers en susters s'n, soos sy in die Ouer-kindkommunikasievraelys weergegee het. Alhoewel die 

dissipline binne hierdie hersaamgestelde gesin moontlik glad nie 'n probleem is nie, sal dit 

waarskynlik soms as problematies deur die stiefdogter beleefword. 

iv Trauma 

Die vader en stie:finoeder het hul vorige egmaats aan die dood afgestaan. Die kinders in albei 

vorige gesinne het ook trauma beleef deur die verlies van 'n ouer. Hierdie trauma word deur 

geen van die partye in die RF-Agtergrondvraelys genoem nie. Dit wil voorkom asof hulle dit 

verwerk het. Die moontlikheid bestaan dat veral die stiefdogter tydens haar adolessente fase sal 

smag na haar eie biologiese moeder en allerlei vrae rondom haar sal vra. Die stie:finoeder kan 

verwerp of bedreig voel daardeur. Dit is nie bekend of die gesin daarin slaag om mekaar se 

gevoelens te verstaan ten opsigte van hulle verliese nie. Dit is ook onbekend of die gesinslede 

terapie vir hulle trauma ontvang het. 

6.6.5.2 AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN GESIN E 

* 

* 

Hersaamgestelde gesin E is 'n gelukkige gesin vanwee die aanpasbare persoonlikhede, die 

feit dat die stiefdogter se biologiese moeder oorlede is en sy daarom haar stie:finoeder as 

haar eie moeder aanvaar en die stiefdogter slegs 10 jaar oud was met die ontstaan van die 
• 

hersaamgestelde gesin. 

Namate die huwelik nog Ianger duur, behoort die stie:finoeder se vrees vir verwerping te 

verminder ofte verdwyn. 
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* Die stiefdogter kan meer eienskappe toon wat verband hou met adolessensie soos 

rebelsheid, outonomie, verhoogde emosionaliteit en aggressie. Hierdie veranderende 

houding van die stiefdogter kan deur die stiefinoeder as verwerping ervaar word. 

* 

* 

Die gesin word nie blootgestel aan stigmatisering of etikettering nie, aangesien albei die 

ouers hu1 vorige egmaats aan die dood afgestaan het. Die gemeenskap, familie en vriende 

is meer simpatiek teenoor hierdie tipe hersaamgestelde gesin. 

Die sibbeverhoudings is gelukkig en die kinders ondersteun mekaar. Dit blyk dat geen 

gevoelens vanjaloesie onderlangs bestaan nie. 

6.6.5.3 AANBEVELINGS VIR GESIN E 

* 

* 

* 

Huistake moet verdeel word sodat elkeen 'n bydrae lewer om die stiefinoeder se werkslas 

te verminder. 

Daar moet gepoog word deur die stiefinoeder om meer beskikbare tyd aan haar man en 

kinders te bestee. 

Indien die hersaamgestelde gesin nader aan die skole kan woon en die kinders aan 

buitemuurse bedrywighede kan deelneem, sal dit die gesin bevoordeel ten opsigte van 

meer beskikbare tyd, moontlike beter toesig oor die kinders na skool en groter 

betrokkenheid van al die gesinslede by skoolaktiwiteite. 

Tabel E van die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore verskyn op die volgende bladsy 

en bevat die risikofaktore wat by gesin E uitgelig is. 
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6.7 GEVOLGTREKKING 

Die vyfhersaamgestelde gesinne was uiteenlopend met unieke omstandighede. Die tipe gesinne 

het verskil ten opsigte van die gesinsamestelling en tydperk wat die huwelik duur. Dit het 

duidelik geword hoe verskillend elke gesinslid hu1 omstandighede beleef Verskillende 

persoonlikhede beleef derhalwe dieselfde risikofaktore verskillend. 

Die meetinstrumente het by elke gesinslid binne die spesifieke hersaamgestelde gesin daarin 

geslaag om risikofaktore te identifiseer wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente 

stiefdogter kan kompliseer. Selfs waar persone inligting probeer weerhou of verbloem het, het 

die meetinstrumente daarin geslaag om risikofaktore uit te lig. Die rede daarvoor le in die 

verskeidenheid en volledigheid van die meetinstrumente. 

Hoofstuk 7 bevat die bevindings, aanbevelings en slot van die studie. Gevolgtrekkings en leemtes 

van die navorsing sal uitgelig word. 
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HOOFSTUK7 

BEVINDINGS, AANBEVELINGS EN SLOT 

7.1 INLEIDING 

Die navorser het deeglik bewus geword van die kompleksiteit binne hersaamgestelde gesinne 

wat betref die onderlinge verhoudings. Die literatuurstudie het getoon dat die verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter die mees komplekse van al die verhoudings is en 

daarom het die navorser gepoog om 'n bydrae op hierdie gebied te !ewer. 

Risikofaktore wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan 

kompliseer, is deur literatuurstudie en professionele persone gei"dentifiseer soos hulle in die 

praktyk daarmee te doen kry. 

Die meetinstrurnente wat gebruik is om die risikofatore te identifiseer wat die verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer, het in die doel geslaag. Risikofaktore 

is suksesvol uitgelig rakende die biologiese vader, stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Voorts 

het die meetinstrumente daarin geslaag om risikofaktore te identifiseer wat die hersaamgestelde 

gesin as geheel raak met inagneming van die onderskeie verhoudings binne die hersaamgestelde 

• gesm. 

Aansluitend by die vyf gestandaardiseerde vraelyste, is die ongestandaardiseerde RF

Agtergrondvraelys gebruik om bykomende inligting te verkry om sodoende risikofaktore te 

identifiseer wat nie deur die ander meetinstrumente uitgelig is nie, of geldentifiseerde 

risikofaktore te bevestig. 

Gei"dentifiseerde risikofaktore by elke hersaamgestelde gesin is op die Samevattende 

evalueringsblad vir risikofaktore aangedui om sodoende 'n geheelbeeld van die risikofaktore wat 

op die spesifieke gesin van toepassing is, te verkry. Hierdie inligting kon vergelyk word met die 

kontrole of agtergrondinligting wat ingewin is by elke gesin. 

• 
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Die RF-Agtergrondvraelys is tesame met die ander meetinstrumente aan die praktyk op 'n 

beperkte skaal getoets tydens die empiriese ondersoek. 

7.2 BEVJNDINGS UIT DIE LITERATUURSTUDIE 

Verskeie aspekte het onder die navorser se aandag gekom tydens die literatuurstudie. Statistiek 

het getoon dat steeds meer egskeidings plaasvind en dat die aantal hersaamgestelde gesinne 

groei. Die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter blyk die mees 

problematiese te wees. Die gesinsamestelling (tipe gesin) word bepaal deur die wyse waarop die 

gesin gevorm is, besoekende of permanente (stief)kinders, asook of dit 'n komplekse of 

eenvoudige hersaamgestelde gesin is. 

Literatuurstudie het getoon dat die omstandighede, gesinslede en :fimksionering van elke 

hersaamgestelde gesin uniek is. Die uniekheid van elke gesin beklemtoon die kompleksiteit 

rondom aangeleenthede rakende hersaamgestelde gesinne. Die klem het geval op 

hersaamgestelde gesinne, die verhoudings binne die gesinne, die biologiese vader, stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter. 

Probleme binne hersaamgestelde gesinne het duidelik na vore gekom in die literatuurstudie. 

Faktore wat die stiefinoeder-stiefdogterverhouding kan befuvloed het bevestig dat elke 

verhouding uniek is en dat hierdie verhouding die mees komplekse verhouding binne die 

hersaamgestelde gesin is. 

Risikofaktore wat aan die lig gekom het uit die literatuurstudie het gedui op faktore wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer. Hierdie faktore het 

afgewyk van die kriteria wat in hoofstuk 1, afdeling 1.3 daargestel is. Elke gesinslid se behoeftes 

en persoonlikhede is belangrik om risikofaktore te identifiseer. Mense is uniek en beleef dieselfde 

risikofaktor verskillend. 

Risikofaktore is nie eensydig of eenvoudig nie en daar kan nie 'n duidelike skeidslyn gestel word 

wat kan bepaal dat 'n spesifieke risikofaktor 'n spesifieke uitwerking sal he op die gesin of 

individu binne die gesin nie. Die feit dat die risikofaktor teenwoordig is, is reeds betekenisvol en 
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moet beskou word as 'n faktor wat afWyk van die kriteria, wat die verhouding tussen stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter kan kompliseer. 

7.3 BEVINDINGS UIT DIE EMPmn:SE ONDERSOEK 

Die empiriese ondersoek het bevestig dat verskeie risikofaktore teenwoordig is in die verhouding 

tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Selfs by gelukkige gesinne is risikofaktore 

teenwoordig wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan 

kompliseer. Waar problematiese verhoudings voorgekom het, is meer risikofaktore 

gei:dentifiseer. Professionele persone het die gei:dentifiseerde risikofaktore bevestig. 

Adolessente stiefdogters is sensitief oor die feit dat hulle stiefinoeders het en weet nie hoe om 

probleme te benader nie. Stiefinoeders beleef dikwels rolverwarring en word steeds in baie 

gevalle gestigmatiseer. Biologiese vaders is versigtig in die verhouding tussen die stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter en neem gevolglik dikwels nie sterk standpunt in nie. Dit veroorsaak 

verwarring en onsekerheid by die stiefinoeder en stiefdogter. 

Die hersaamgestelde gesinne wat aan die empiriese studie deelgeneem het, het verskil ten opsigte 

van die gesinsamestelling. Waar die biologiese vader 'n wewenaar was voor die ontstaan van die 

hersaamgestelde gesin, het die stiefinoeder en stiefdogter makliker by mekaar aangepas. In die 

geval van die hersaamgestelde gesin waar die biologiese vader se adolessente dogter uit 'n vorige 

verhouding by die gesin kom woon het, het die verhouding begin met onverwerkte probleme by 

die vader, stiefinoeder en stiefdogter. Dit het 'n verswarende faktor geplaas op die sukses van die 

verhoudings. 

Die empiriese ondersoek het die literatuurstudie ondersteun dat dissipline by die meeste 

hersaamgestelde gesinne, 'n probleem is. Die stiefinoeder voel onseker oor die dissiplinering van 

die stiefdogter, die vader dissiplineer nie sy dogter nie, die ouers verskil ten opsigte van 

dissipline, dissipline word nie konsekwent toegepas nie en die stiefdogter wys die dissiplinering 

van die stiefinoeder af. 

Swak kommunikasie blyk 'n belangrike risikofaktor te wees by die meeste hersaamgestelde 

gesinne. Ouers en kinders kommunikeer nie gemaklik met mekaar nie, die vader en stiefinoeder 
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ruim nie genoeg tyd in om met die stiefdogter te gesels nie, probleme word nie hanteer nie, die 

stiefdogter het dikwels nie geleentheid om haar standpunt te stel nie en gevoelens word nie 

wedersyds met mekaar bespreek nie. 

Persoonlikhede van die vader, stiefinoeder en adolessente stiefdogter veroorsaak dikwels dat 

hulle nie by mekaar kan aanpas nie of mekaar nie verstaan nie. Die onderskeie partye worstel 

dikwels met hul eie probleme, onverwerkte gevoelens van verlies of trauma. Verskillende 

verdedigingsmeganismes word deur gesinslede toegepas in 'n poging om hul verliese, depressie 

of trauma te verwerk. 

Net soos die literatuurstudie aangedui het, het die rol van die biologiese moeder van die 

stiefdogter in die empiriese ondersoek na vore gekom. Indien die biologiese moeder nog leef en 

gereeld deur haar dogter besoek word, of selfs by haar inwoon, plaas dit 'n remming op die 

suksesvolle verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter. Die empiriese studie 

het getoon dat die biologiese moeder haar dogter soms negatiefbefuvloed teen die stiefinoeder, 

of dat die stiefdogter skuldgevoelens openbaar indien sy 'n goeie verhouding met haar 

stiefinoeder het. Die stiefdogter voel dat sy dislojaal teenoor haar eie biologiese moeder is. 

Risikofaktore is uniek by elke hersaamgestelde gesin en verskillende risikofaktore word 

verskillend deur elke individu beleef vanwee elkeen se eiesoortige persoonlikheidsamestelling, 

behoe:ftes en omstandighede. Inligting aangaande elke hersaamgestelde gesin moet so volledig 

moontlik verkry word om die risikofaktore volledig te kan identifiseer. 

Die meetinstrumente het daarin geslaag om die risikofaktore by elke hersaamgestelde gesin te 

identifiseer wat die verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer. 

Hierdie risikofaktore word met gemak op die Samevattende evalueringsblad vir risikofaktore 

oorgedra om sodoende 'n oorsigtelike beeld te verkry van elke hersaamgestelde gesin. 

Die literatuurstudie en empiriese ondersoek het gelei tot sekere gevolgtrekkings wat gemaak kan 

word ten opsigte van die identifisering van risikofaktore deur meetinstrumente wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan 

kompliseer. 
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7.4 GEVOLG'I'REKKINGS VAN DIE STUDIE 

Risikofak.tore wat die verbouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die 

bersaamgestelde gesin kan kompliseer, kan suksesvol deur die meetinstrumente gei:dentifiseer 

word. Hersaamgestelde gesinne kan baat by die identifisering van risikofak.tore wat die 

verbouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter kan benadeel of bemoeilik:. Indien die 

gesinslede bewus is van die risikofak.tore kan bulle dit banteer. Deur hierdie bewuswording van 

die risik:ofak.tore kan gesinslede mekaar beter leer ken, vertrou en mekaar se gevoelens in ag 

neem. Die grondslag vir 'n positiewe verhouding kan derhalwe daardeur bevorder word. 

Inligting word in sekere gevalle weerhou of verbloem deur dubbelsinnige of onvolledige 

beantwoording van die vrae. Die vraelyste het getoon dat gesinslede mekaar in baie gevalle nie 

ken nie, byvoorbeeld bulle is nie bewus van die ander persoon se probleme nie. In sommige 

gevalle voel die toetspersone die inligting wat vereis word is sensitief of kan 'n swakheid van 

bulself ontbloot. Uit die empiriese ondersoek het dit geblyk dat gesinslede problematiese 

verhoudings probeer verbloem deur die weerhouding van inligting, ontwyking of ontkenning van 

probleme. 

Uit die empiriese ondersoek het dit geblyk dat die biologiese vaders sterker as gesagsfigure moet 

optree. Hulle moet in staat wees om die konflik tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter 

objek.tief te evalueer en 'n regverdige standpunt te kan inneem om die verhouding tussen die 

stiefinoeder en stiefdogter te laat slaag. Vaardighede moet aangeleer word indien die biologiese 

vader nie daaroor beskik nie. 

W aar die tydperk van die bestaan van die hersaamgestelde gesin byvoorbeeld kort is, is dit nie 

altyd moontlik om gei:dentifiseerde risik:ofak.tore te bewys nie. Sommige risikofak.tore kan eers 

later 'n probleem word. Indien die risik:ofak.tore egter deur die meetinstrumente uitgelig is, 

bestaan 'n sterk moontlikheid dat dit die een of ander tyd die verhouding tussen die stiefinoeder 

en adolessente stiefdogter kan kompliseer. 

Elke hersaamgestelde gesin is uniek en funksioneer as sodanig. Risikofaktore wat by 

hersaamgestelde gesinne gei:dentifiseer word, veronderstel nie noodwendig 'n ongelukkige gesin 
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met probleme nie. Indien die risikofaktore egter verminder of verwyder kan word, kan die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter verbeter ofbevoordeel word. 

Risikofaktore kan verander by hersaamgestelde gesinne na gelang van die tydperk van die 

huwelik, die toename in ouderdom van die onderskeie gesinslede, veranderde behoeftes van die 

gesinslede, die aanpassing van die persone binne die gesin ofvele ander redes. Sommige van die 

ge1dentifiseerde risikofaktore kan na 'n tydperk verdwyn of ander risikofaktore kan na vore kom 

Na aanleiding van bogenoemde verandering van risikofaktore, is dit sinvol as hersaamgestelde 

gesinne hertoets word na 'n tydperk, veral as hulle die aanbevelings gevolg het. Toetsing en 

hertoetsing kan afgeneem word deur sielkundiges. 

Die meetinstrumente het daarin geslaag om die risikofaktore wat die verhouding tussen die 

stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan kompliseer te identifiseer. Dieselfde risikofaktore is 

soms deur verskillende meetinstrumente uitgelig wat die waarskynlike voorkoms daarvan 

verhoog. 

Die geslaagde toepassing van meetinstrumente om die risikofaktore by die hersaamgestelde 

gesinne te identifiseer wat die verhouding tussen die stiefinoeder en stiefdogter kan kompliseer, 

het die moontlikheid daargestel dat hierdie inligting gebruik kan word waar toesig en beheer oor 

mindeijarige kinders in die hofter sprake is. 

7.5 ASPEKTE WAT VERDERE ONDERSOEK REGVERDIG 

Die ontwerp van 'n hulpverleningsprogram wat spesifiek gemik is op die vermindering of 

opheffing van die ge1dentifiseerde risikofaktore sal die hulpverlening aan hersaamgestelde 

gesinne vergemaklik en die risikofaktore ophef of verminder. Hierdie hulpverleningsprogram 

moet deur professionele persone gebruik kan word wat in die praktyk te doen kry met 

hersaamgestelde gesinne en moet ook in ander tale beskikbaar wees. 

Terugvoering van volwassenes wat as adolessente stiefdogters in hersaamgestelde gesinne 

gewoon het, sal kan bepaal in welke mate die terapie, berading ofhulpverlening geslaagd was. 

Hierdie inligting kan gebruik word om verdere risikofaktore te voeg by die genoemde lys 
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risikofaktore in hierdie studie. 'n Vergelyking kan ook getref word met volwassenes wat as 

adolessente stiefdogters in hersaamgestelde gesinne gewoon het, maar geen berading, terapie of 

hulpverlening ontvang het nie. 

'n Vergelykende studie tussen die risikofaktore wat teenwoordig is by die verhouding tussen 

stiefinoeders en adolessente stiefdogters en die verhouding tussen stiefinoeders/stiefVaders en 

adolessente stiefseuns in hersaamgestelde gesinne kan ook uitgevoer word. 

Die identifisering van risikofaktore binne hersaamgestelde gesinne oor die algemeen met 
• 

inagneming van alle ouderdom kinders en beide geslagte kan ondemeem word. Handleidings aan 

die ouers binne die hersaamgestelde gesin moet beskikbaar gestel word, sodat hulle vooraf 

bewus gemaak kan word van probleme wat binne die hersaamgestelde gesin kan ontstaan, asook 

wyses waarop hulle probleme kan hanteer. 

Die opleiding van beraders kan die sukses van die vestiging van goeie verhoudings binne die 

hersaamgestelde gesin bevorder. Deurlopende monitering behoort bevredigende resultate te 

lewer. Die samewerking van verskeie professionele persone betrokke by die hulpverlening 

(maatskaplike werkers, onderswysers, gesinsadvokate, opvoedkundige sielkundiges en teoloe) 

aan hersaamgestelde gesinne, kan die resultate van bevredigende aanpassing en verhoudings 

binne die gesin verbeter. 

Die ontwerp van 'n gestandaardiseerde toets/vraelys wat kan bepaal wat die probleme binne 'n 

spesifieke hersaamgestelde gesin is, 'n onderskeid kan tref watter probleme betekenisvol is en 'n 

vooruitskouing kan hied watter probleme ophefbaar is en watter nie, regverdig verdere 

ondersoek. 

'n Volgende aspek wat verdere ondersoek regverdig, is die uitwerking wat elke gei:dentifiseerde 

risikofaktor het op die onderskeie gesinslede binne die hersaamgestelde gesin. Sodoende kan 

bepaal word in watter mate gesinslede dieselfde risikofaktor verskillend belee£ 

7.6 LEEMTES VAN DIE STUDIE 

Die volgende leemtes is in die studie ondervind: 
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* 

* 

* 

* 

* 

Die hersaamgestelde gesinne wat aan die ondersoek onderwerp was, verteenwoordig 'n 

klein persentasie van hersaamgestelde gesinne waar daar sprake is van 'n stiefinoeder en 

adolessente stiefdogter. 

Daar kon nie bepaal word in watter mate die hersaamgestelde gesinne die aanbevelings 

gevolg het en wat die uitwerking daarvan was nie. 

Die toepassing van sekere meetinstrumente (EPI, 16-PF en HSPV) kan slegs deur 

opvoedkundige sielkundiges of opgeleide psigometriste afgeneem en gefuterpreteer 

word. 

Die empiriese studie is ondemeem in 'n oorwegend plattelandse gebied waar baie mense 

mekaar ken. Dit het daartoe gelei dat sommige gesinne nie bereid was om aan die studie 

deel te neem nie weens die sensitiewe aard daarvan. 

Die interpretasie van die meetinstmmente is tydrowend, aangesien elke gesin en gesinslid 

uniek is met unieke omstandighede. 

7. 7 TEN SLOTTE 

Die navorser het met hierdie studie gepoog om risikofaktore deur meetinstrumente wat die 

verhouding tussen die stiefinoeder en adolessente stiefdogter in die hersaamgestelde gesin kan 

kompliseer te identifiseer. Die risikofaktore kan suksesvol deur die meetinstrumente 

gei"dentifiseer word. Dit kan daartoe bydra dat gesinslede binne die hersaamgestelde gesin bewus 

gemaak word van die risikofaktore en hulp in die verband kan ontvang. Die verhouding tussen 

die stiefinoeder en adolessente stiefdogter kan gevolglik verbeter of suksesvol voltrek word. 

V erskeie professionele vakterreine kan baat by hierdie studie, aangesien daar vyf gebiede is wat 

gemoeid is met hersaamgestelde gesinne, naamlik onderwys, opvoedkundige sielkunde, teologie, 

maatskaplike werk en juridies. 

Die navorser is dit eens met Ihinger-Tallman soos aangehaal deur Prinsloo ( 1992a:291) wat se: 

"There is much to do - but we have a beginning". 
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AI'IJI~LING A: ALGEI\IENE INLIGTING 

Deamwoortl asseblief die vrae <leur die oorccnslcmmemle syfer van jou antwoord op 

die anlwoordblad in die oop blokkic leenoor die vraagnommer in le skryf. 

5. 

6. 

7. 

H. 

9. 

Geslag? 

Manlik 

Vroulik 

By wic woon jy tans? 

= 

--

Albci jou ouers 

Net moctler 

Net vader 

I 

2 

Een biologiesc ouer en sliefoucr 

Groolouers 

Hoeveelsle kind is jy? 

Die oudslc 
Die middelsle 

Die jongsle 

Ander 

Meld intlien "ander" 

Waller laal praal julie luis? 

Afrikaans = 

Engels -
Ander = 

Ekonomiese bedrywighcid? 

--
= 

--
--

I 

2 
3 

Albci oucrs werk voldag 

I 
2 

3 

4 

Vader wcrk voldag en moeder halfdag 

Slegs ecn ouer werk 

Geen ouers werk 

--
--
--
--
--

I 

2 

3 

4 

5 

= 

--
--
--

l 
2 

J 

4 

10. Mel wic gesels jy die meeslc'l 

Pa = 

Ma = 
Geen onderskcid = 

I 

2 

J 

• 

11. Met wie hct jy die groolslc vrymoctlighciU om jon prohlcmc mcc tc hcsprcck? 

l'a = I 

Ma 

Gecn ontlcrskeid 

-
--

2 

3 

AFDELING 8: VERKENNINGSVRAELYS VIR OUim-KINDKOMMUNIKASIE 

Skryf die syfer van jou anlwoordkeuse 

ooreenslemmende nommer. 
in die oop blokkie lcenoo,r die 

12. 

13. 

14. 

15. 

Allyd 

Dikwels 

Soms 
Nooil 

--
--

" 
= 

4 

3 

2 
I 

Is jon ouers lief devol wanneer hulle mel jou praal? 

• 

Mocdigjou oucrsjou aan om maals lc maak met tlicgcnc waarvan jy tum? 

Wee! jy presies waller reels in julie huis beslaan waaraan jy moe! voldoen? 

Luislcr jou ouers ook na jon kant van 'n saak voordal hullc 'n red neerle? 

16. Is dil vir jou maklik om joumaals aan jou oucrs voor le slel? 

17. Kan jy net jou rmtuurlikc self in die tccnwoon.Jighcitf van jnu oucrs wccs? 

Ill: Despreek jou ouers ook hul!c positicwc cnncgalicwc gcvoclcns met jou? 

• 

• 

e; 
~ 
l"i 

~ 

(j 



Allyd 

Oikwels 

Soms 

Nooit 

= 

= 

= 

= 

' 

4 

3 

2 

I 

19. Verduidelik jou ouers die reels in julie huis aan jou sod at jy dit kan verstaan? 

20. Se jou moeder vir jou dat sy vir jou lief is? 

21. 
. 

Ondersleun jou oucrs jou wannecr jy tenecrgcdruk vocl? 

22. Se jou ouers vir jou hoe laat jy saans moet tnis wees? 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Gee jou ouers jon, lydens die beplanning van 'n vakansie, ook inspraak ten 

opsigte van jou voorkeure en behoeftes? 

Respekteer jou ouers jou privaatheid? (Kiop hulle byvoorbeeld eers aan jou 
kamerdeur voordat hulle dit oopnmak?) 

Gesels jy met jou ma soos wal jy met 'n vriend(in) sal gesels? 

Preck jon ouers vir jou? 
• 

Wee I jy presies walter reels belangrik is om in juJ!e huis na le volg? 
• 

• 

Toon jou ouer(s) hullc lief de aan jou dcur fisiese kontak (soen en drukkies)? 

• 

Gesels jou ouers mel jon oor skoolaktiwitcile waaraan jy deelneem of in 
belangstel? 

Vind jy dil m 

sou tel!gaan? 
nm gehoor te gee aan jon ouers se opdragte indien hulle jou 

Voel jy soms jou ouers Is onredellk en neem nle jou gevoelens In ag nie~ 

Altyd 

Dikwcls 

Sums 

Nooit 

--
--
--

4 

3 

2 

= I 

32.. Voel jy dat jou oncrs jon hrocr(s) en/of sustcr(s) bctcr in gcsprckke be handel 
as vir jou? 

33. Is daar "lekker" gesinsaande waartydcns julie rustig oor 'n verskeidenheid 
onderwerpe kan gesels? 

34. Kry jy genoeg geleenthcid om self lc praat indicn daar oor sake uilsluitsel 
verkry moet word? 

'35. Gaan jou ouers gereeld saam mel jou kcrk loe? 
• 

36. Bespreek jy jou toctspunle maklik met jou mocder? 

37. Prant jou ouers met jon !lor vakke op skoul waariu jy belangstel? 

38. Kry jy gelecntheid om our reels wal himlerlik is, le pnrat? 

39. Ervaar jy gevoelens van moedeloosheid in jou interaksie met jou ouers? 

40. 
• Vergelyk jon ouers jon met jon broer(s) en/of suster(s)? 

41. Is jon oners te besig om nog na jou problcme onk tc lnisler? 

42. Luister jou ouers geduldigna jcu behoefles len opsigte van sakgeld? 

43. Gescts jou ouers met jou nor sake suns ecrlikhcid en pligsgel ronhcid? 

•14. Uespreck jy problmnc hy die •knollllcl jnu pu? 

• 



Altyd 
Dikwels 

Soms 

Nooit 

--
--
= 

= 

4 

3 

2 

I 

45. Gesels jou ouers mel jou our jou belangslellings? (nie dil wal in die skool 
gebeur nic) 

46. Stel jou oners perke aan jon soda! jy ingehok voel? 

47. Voel jy datjou ouers le hoe eisc len opsigle vanjou skoolwcrk aanjou slel? 

48. .Prys jon ouers jou indien jy jou besle probeer? 

49. Ruim jou oners spesiaallyd deur die dag in om met jou te gesels? 

50. Reageer jou oners so tint jy kan sicn dat hnllc jou 5tandpunte en idees as 
belangrik ag? 

51. Is dil vir jou bclangrik dal jou ouers self eerlik en pligsgetrou is? 
• 

52. Tree jou ouers vyandig teenoor jou op in hnl gesprckke? 

53. 

54. 

55. 

Luister jon ouers geduldig indien jy interessante 
vertel? 

gebeurtenisse aan bulle 

Verwagjou ouers datjy hul opdragte sonder enige teenspraak sal uitvoer? 

Dcmp jou nucrs jou cnlucsiasmc nm m1wc dingc nan lc pak? 

56. Voel jy onloereikcnd/minderwaardig indien jy 'n vricnd of vricndin ua jou 
ouerhuis nooi? 

• 

1\ltyd 

Dikwcls 
Soms 

Nooit 

-
--
--
--

4 
• 

3 
2 

I 

57. Is die gevoelsklimaat in julie huis gespanne? 

58. 

59. 

Oorheers jou ouers jul gesprekvoering? 

Gesels jy en jou oucrs spontaan en gemaklik oor die belangrikheid van 
Kerkbesoek en gebed? 

60. Vertel jy die waarheid aanjou oners indienjy per geleentheid sou uitgaan? 

6 I. . Raak jy gei"rritecrd indicn juu ouers met jou gesels? 

62. Verstaan jy die redes waarom jon oncrs sekcrc reels aan jon voorhou? 

63. 
Laal jon ouers jon toe om by sckcre lye jon mening oor 'n aangeleentheid le 
gee? 

64. Owing jou ouers se optrede jou respek af? 

65. 

66. 

67. 

68. 

Weet jy voor die tyd reetls dat jou ouers begrip sal he vir 'n probleem wanneer 
jy na hulle sou gaan? 

Voel jy aggressief indien jon ouers jou daarop wys dat jou kamer riie netjies is' 
nie? 

llel jy die vrymocdighcid om mel jou oucrs oor jou vcrhouding met 
meisiesfscuns te gcsels"! 

Dink jy jou ouers vertrou jou alleeo by jou meisie of kerel? 

• 



• 

Altyd - 4 -. 

Dikwels - 3 -
Sums - 2 -
Nooit - l -

69. Toon jou ouers dat hulle tienerprobleme verstaan? 

70. Toon jou ouers dat lmlle volgens die reels wat vir volwassenes geld,lewe? 

71. Is die verhouding tussen jou en jou ouers gespanne? 

72. 

• 

73. 

74. 

Dehandel jou ouers jou asof hulle jou nie aanvaar soos jy is nie, en wil hulle jou 
veramJer? 

Gesels jy met jon ouers omdat jy daarvan hou en nie vanwee ander redes (vir 
geld of ander gunste) nie? 

Gebruik jon ouers troetc.lname wanneer hullc met jou praat7 

75. llou jon ouers saam huisgodsdiens? 

• 

76. Dink jy jou ouers verstaan jou probleme wanneer jy dit met hulle bespreek? 

77. Toon jou ouers dat hulle outyds in hut siening van opvoeding is? 

78. Verskil jon ouers van mekaar wanneer jy teenwoordig is, oor die reels wat deur 
jou gehoorsaam moet word? 

79. Bespreek jy en jou ouers dit of dit vir jou goed is om 'n bepaalde parlytjie by le 
woon en kom julie dan sanm tot 'n besluit? 

• 

80. Is dit vir jou belangrik dat jou oucrs jou crkcnning sal gee vir jon pre~lasies in 
die skool? 

81. 

82. 

Altyd - 4 -
Dikwcls - 3 -
Sums - 2 -
Nooit - I -

Sou jy jou ouers graag meer dikwels in jou vertroue wil neem? 

Praat jou ouers baie our hul eie belangstelling sunder om vas te stel of jy ook 
daarin belangstel? 

83. Despreek jou ouers die posiliewe sowel as negatiewe aspekte van 
televisieprogramme met jon? 

84. Voel jy baie onseker indien jon ouers jon tercgwys? 

85. 

86. 

Slaagjou ouers daarin om in hul gesprekke jon positicf our jouself te laat dink? 

Necm jy die inisiuticf om self mel jon oucrs lc gnan gcscls oor dingc wal vir jou 
helangrik is? 

87. Wysigjou ouers lmlle opinie na gesprekvocring met jon? 

88. Spreekjou oners ontydig kritick teenoor jou optredc uit? 

89. Delewe jy dikwels gevoclens van afsydigheid tcenoor jon ouers? 

90. Despreek jy en jou nuers jou toekomstige toekomsideale met mekaar? 



ADDENDUMD 

. 

PERSOONUKE VRAELYS VIR HO£RSKOOI.I£E 6£ 
• 

• 

Lees asseblief eers die volgende instruksies: • 

1. Die onderstaande vraelys wat jy gaan beantwoord is nie 'n toets nie maar bloat 
'n inligtingstuk. Daar is dus nie •n regte of verkeerde antwoord nie. 

2. Met hierdie vraelys word daar gepoog om vas te stel hoe hoerskoolleerlinge in 
en ocr sekere situasies dink. Antwoord asseblief soos watjy ocr jouself dink. 
Beantwoord die vrae eerlik en nie soos ander verwag jy behoort te antwoord nie. 

3. Die inligtihg word deur 'n rekenaar verwerk en vir navorsing gebruik. Jou 
antwoorde is dus vertroulik - niemand sien dit nie . 

. 

DELINGA 
• 

Voorsien die volgende inligting deur sleg~ die toepaslike nommer in die betrokke blokkie in 
te vul: (Siegs een nommer per blokkie) 

VAN: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VOORLETTERS: ·······························~~········ 

1. GESLAG 
Seun 1 

Dogter 2 
• 

• 

2. OUDERDOM 

Meld ouderdom (in jare) in die spasie voorsien 

3. IN WATI"ER GRAAD IS JY TANS? 
08 
09 
10 
11 

12 

. 

4. WAT WAS JOU GEMIDDELDE PERSENTASIE OP JOU LAASTE 

RAPPORT? 
• 

5. HOEVEEL KINDERS IS IN JULLE GESIN? 

k1 

k2 k3 

k4 k5 

k6 k7 

k8 



6. 

7. 

WAT IS JOU POSISIE IN DIE GESIN? 
Jongste kind 1 
Middelste kind 2 
Oudste kind 3 

Enigste kind 4 

STATUS VAN OUERHUIS 
Eie vader en moeder 1 
Eie vader en stiefmoeder 2 
Stiefvader en eie moeder 3 
Enkelouer (moeder) 4 
Enkelouer (vader) 5 

Pleegouers 6 

8. DEELNAME AAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE · 

9. 

Slegs sport .1 
Slegs kultuur 2 
Sport en kultuur 3 

Geen 4 

• 

VERHOUDINGSLEWE . 
• 

Ek beskik tans oar 'n vaste vriend/meisie 
Ek is nie tans in 'n vaste verhouding betrokke 
nie maar het al vas uitgegaan 
Ek was nog nooit in 'n vaste verhouding 

betrokke nie 

. 

10. VERSUIME/DEMERIETES 
Hoeveel versuime het jy saver vanjaar ontvang? 
Geen 
Een tot vier · 
Vyf tot nege 
Tien tot veertien 

Vyftien en meer 

11. VADER SE BEROEP 
Ambagsman/vakman 
Klerikaal 
Sakebestuur 
Professioneel (Onderwyser, Regter, 
Dokter, ens.) 
Tegnikus (rekenaartegnikus, ens) 
Eie onderneming 
Werkloos 

Ander 

• 

• 

. 

1 

2 

3 

• 

1 
2 
3 
4 

5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8. 

• 

• 

k9 

• 

k10 
• 

k11 

k12 

k13 

k14 



12. MOEDER SE BEROEP 
Ambagsman 
Klerikaai/Sekretarieel 
Sakebestuur 
Professioneel (Onderwyser, Dokter, 
Verpleegster, ens) 
Tegnikus (Rekenaartegnikus, ens) 
Eie onderneming 
Werkloos 
Tuisteskepper 

Ander 

DELINGB 

INSTRUKSIES 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

Beantwoord die volgende vrae deur aan jouself 'n getal tussen 1 en 6 toe te ken. 
hierdie getal in die blokkie langs die vraag . 

Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

• 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

Onthou dit is soos wat jy oor jouself dink en nie hoe ander jou beoordeel nie. 

1 . Ek is baie op my vriende aangewese 

2. Ek voel dikwels onseker oar myself 

• 

. 

3. Ek voel op my gemak tussen mense 

4. My ouers is dikwels onbillik 

• 

5. My ouers stel belang in my doen en late 

6. Ek kan oar vertroulike dinge met my ouers gesels 

7. Ek verkies om my eie besluite te neem al sou dit impliseer dat ek 
nie deel van die graep is nie · 

k15 

• 

Skryf 

k16 

• 

k17 

k18 

k19 

k20 

k21 

k22 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 654321 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

• 

8. Ek voel ek bereik iets met my !ewe 

9. Ek wantrou nie ander mense nie 

. 

10. My ouers vereis absolute gehoorsaamheid 

• 

11. My ouers gee my voldoende ondersteuning in my skoolwerk 

• 

12. My ouers vertrou my 
• 

13. Ek is dikwels bang dat my vriende my nie sal aanvaar nie 

• 

14. Ek is die meeste van die tyd teleurgesteld in myself 

15. · Ek help graag mense wat hulp nodig het 

• 

16. My ouers verduidelik die reels wat hulle neerle ' 

. 

17. My ouers hou daarvan om ingelig te word oar wat by die skoal aangaan 

18. Ek kan op my ouers staatmaak as ek hulp nodig het 

. 19. Ek laat my dikwels deur rny vriende voorse wat om te doen 

20. Ek voel trots op dit wat ek al in die !ewe bereik het 

k23 

k24 

k25 

• 
k26 

k27 

k28 

k29 

k30 

k31 

k32 

k33 

k34 

k35 



Dit is presies soos 
wat 9k dit ervaar 654321 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

2i. Ek gesels maklik met ander mense- selfs vreemde mense 

22. My ouers laat my toe om oak my opinie te gee vaordat reels neergele 

word 

. . 

23. My ouers luister graag wanneer ek iets wil vertel wat vir my belangrik is 

24. Ek kan van my probleme met my ouers deel 

• 

• 

25. Ek het al baie keer in die maeilikheid beland omdat ek my vriende se 

vaorstelle gevolg het 

26. Ek het vertroue in myself 

27. Ek het nie vriende in die I ewe nodig nie 

. 

28. Ek bats dikwels met my ouers ocr reels en voorwaardes wat hulle vir my 

k36 

k37 

k38 

• 

k39 

k40 

k41 

k42 

gedrag stel · . k43 
• 

29. My auers verwag dinge van my waaraan ek nie kan voldoen nie 

k44 

30. My auers het begrip vir my gevoelens 

k45 

3i. Ek verander dikwels van besluit as ek sien my vriende hou nie daarvan 

k46 
• me 

32. Ek het my !ewe onder beheer- ek weet waarheen ek oppad is 

k47 

33. Ek is iemand wat graag na ander uitreik 

k48 



Dit is presies soos 
ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

• . 

34. Reels wat my ouers neerle is vir my aanvaarbaar 

35. Ek dink nie my ouers verstaan my werklik nie 

36. My ouers is eerlik en opreg teenoor my 

• 

37. Ek doen dikwels dinge wat ander leerlinge my voorse om te doen 

38. . Ek doen my soms voor wat ek nie werklik is nie 

39. Ek is 'n joviale mens wat maklik met ander ocr die weg kom 

· 40. My ouers verduidelik reels en hoe ek moet optree tot in die fynste 
• 

besonderhede 

41. My ouers aanvaar my soos ek is 
• 

42. As ek in 'n groep is, gebeur dit meestal dat ander die- besluite neem 

43. Ek het hoop vir myself in die lewe 

. . . 

. 

44. Dit is vir my moeilik om vriende te maak 

45. My ouers is buigsaam in hulle reels 

. 

46. My ouers is onnodig krities teenoor my 

' 

• 

47. Ek is tevrede en dankbaar vir die ouers wat ek het 
• 

k49 

k50 

k51 

• k52 

k53 

k54 

k55 

. k56 

k57 

k58 

k59 

k60 

k61 

k62 . . . 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

48. Ek is dikwels besluiteloos want ek is bang ander hou nie van die besluite 
wat ek neem nie 

49. Ek voel dikwels dat ek niks goeds kan doen nie 

50. Ek kan my standpunt teenoor ander handhaaf 

51. Ek voel dikwels aileen 

• 

52. My ouers pas reels konsekwent toe 

• 

53. My ouers ken my vermoens en beperkings 

. 

54. My ouers vertrou die keuses wat ek uitoefen . . . 

• 

• 

55. · Ek word maklik deur vriende be'invloed 

56. Ek is baie krities teenoor ander mense • 

57. My vriende weet ek bly by besluite wat ek neem 

58. Ek is by die huis nooit seker wat ek mag en wat ek nie mag doen nie 

59. My ouers gee erkenning aan my as ek presteer 

. 

60. My ouers is agterdogtig cor my doen en late 

61. Ek is eerder 'n volgeling as 'n Ieier 

k63 

k64 

k65 

k66 
• 

k67 

k68 

k69 

k70 

k71 

k72 

k73 

k74 

k75 

k76 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

62. Ek voel soms ek pas nerens in nie 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

63. Ek het beslis minder vriende as die meeste ander mense 

. . 

64. Ek het geleenthede om besluite te neem, maar my ouers het die laaste 
se 

• 

65. My ouers glo nie wat ek hulle vertel nie - al is dit die waarheid 

• 

66. Omdat ekself onseker voel, doen ek wat die meeste ander doen 
• 

67. Die meeste dinge wat ek aanpak misluk 

• 

68. Ek het nie juis vriende na wie ek my kan wend nie 

69. Ek besef dikwels dat dit wat ek saam met my vriende doen verY.~erd is, 
• 

k77 

k78 

k79 

k80 

k1 

k2 

k3 

maar ek het nie die meed om nee te se nie k4 

• 

70. Ek is vir myself aanvaarbaar 

71. My sosiale verhoudings is oppervlakkig 

72~ My ouers besef dat ek in ander tye grootword as waarin hulle gr-:)ot 
geword het 

73. Ek word nie maklik deur vriende mislei nie 
• 

• 

7 4. Ek twyfel dikwels oar wie en wat ek is 
• 

.. 

kS 

k6 

k7 

k8 

k9 

. . 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

75. Ander mense laat my minderwaardig voel 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

76. My koppigheid veroorsaak dat ek nie deel van 'n kliek is nie 

77. Ek hetnie genoeg selfvertroue om vrae in 'n klas te vra nie 

• 

78. Ek is liggeraak en word maklik kwaad vir ander mense 

• 

79. Ek bekommer my nie juis oar my ouers se standpunte nie - ek doen 
• 

meestal wat ek wil 
• 

80. My ouers ken my voor- en afkeure 

81. Ek steek baie dinge .vir my ouers weg 

82. 
• • 

Ek sal mense teenstaan al weet ek dat dit die einde van hul 
vriendskappe kan betaken 

. . . 

83. Ek is skaam oar my foute en tekortkominge • 

. 

84. Ek gee maklik toe aan my vriende se versoeke 

. 

85. Ek sou baie dinge van myself wou verander as ek kon 
• 

86. Voor ek my kan kry seek geed vir mense wat hulle seermaak 

• 

87. My ouers laat my toe om van hulle te verskil 

88. Dit is asof my ouers dikwels nie hoar wat ek vir hulle wil se nie . . 

• 

r---, 

k10 

k11 

k12 

k13 • 

• 

k14 

k15 

k16 

• 

k17 

k18 

k19 

k20 

k21 

k22 

k23 
• 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 6 5 4 3 2 1 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

89. My ouers laat my veilig en op my gemak voel 

• 

90. Dit wil vir my voorkorn dat ek my vriende meer nodig het as hulle vir my 

91. Ek is bang om myself te wees 

92. Dit is vir my aangenamer om dinge aileen te doen as in 'n groep 

93. My ouers straf my dikwels sander om eers na 'n verduideliking te luister 

94. Ek wonder dikwels of my ouers my ooit raaksien 

• 

. 

· 95. Ek steur my nie vee! aan my vriende se opinies nie 

96. My !ewe is vir my sinvol 

97. Ek kan my man in die !ewe staan 
• 

98. Ek doen my deal om vriendskappe aan die lewe te hou 

99. Ek is nie sterk genoeg om my keuses uit te oefen nie 

100. Ek kan struikelblokke oorkom want ek glo in myself 

1 01. Ek aanvaar my vriende soos wat hulle is 

1 02. Ek respekteer my ouers se opinies en reels 

. 
' 

• 

---, . 
• 

k24 

k25 

k26 

k27 

k28 

k29 

k30 

' 

k31 

k32 

• 

k33 

k34 

k35 

k36 

k37 



Dit is presies soos 
wat ek dit ervaar 

' 

6 5 4 3 2 1 

103. Ek skaar my gewoonlik by die meerderheid 

1 04. Ek is geneig om myself af te kraak 

' 

Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

1 05. As ek my ouers beter geken het, sou ons beter oor die weg gekom het 

1 06. As ek iets verkeerd gedoen het, erken ek dit teerioor my ouers 

• 

107. As ek saam met vriende is, doen ek dinge sonder om eers geed daaroor 
nate dink. 

1 08. Ek kan vir ander gee sander om iets terug te verwag 

109. Ek bespreek baie dinge met my ouers want ek weet hulle stel belang 

110. Ek kan my ouers in my vertroue neem 

k38 

k39 

k40 

"k41 

k42 

k43 

k44 

k45 

· Ken aan jouself 'n punt uit ses toe. Hoe belangrik beskou jy die onderstaande 
waardes? 

Baie belangrik 
' 

6 5 4 3 2 1 Glad nie belangrik nie 

111. Geluk 

k46 

112. Gehoorsaamheid 

k47 

113. Verantwoordelikheid 

k48 

114. Eerlikheid 

k49 



Baie belangrik 6 5 4 3 2 1 
. 

Glad nie belangrik nie 

115. Oeursettingsvermoe 

k50 

116. Populariteit (gewildheid) 

k51 

117. Hulpvaardigheid 
• 

k52 

118. Vryheid 

k53 

119. Vriendskap 

k54 

120. Selfrespek 

k55 

121. Liefde 

k56 

122. Ambisie ( doelgerigtheid). 
. . 

k57 
. 

123. Kennis • 

• k58 

124. Bevoegdheid 

k59 

125. Vergewingsgesindheid 

k60 

126. Onafhanklikheid 

k61 

127. Selfbeheersing 

k62 

128. Dapperheid 

k63 



bit is presies soos 
wat ek dit ervaar 

129. Sekuriteit 

130. Vrede (harmonie) 

6 5 4 3 2 1 
Dit is glad nie soos 
wat ek dit ervaar nie 

k64 

k65 
• 

---------------------------------------------------·------------------------------------------------~---------------------
SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK • 

. 

k6&- k68 
• 

A 8 c D E F 

k69- k80 

G H I j 0 Q2 03 Q4. . 

. 
• 

' 
k1 - k16 

. 

• 

• k17-k28 
• 

k29- k40 

z k41 - k43 

..,. . . 

. k44- k55 
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