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HOOFSTUK 1 KONSEPTUALISERING VAN DIE ONDERSOEK 

 

1.1 INLEIDING 
 

Suid-Afrika word deur die media getipeer as ’n land met ’n geskiedenis van 

gesinsgeweld.  Vanuit mediaberigte kan afgelei word dat gesinsgeweld in breë terme 

’n gemeenskapskultuur geword het wat binne die mure van ’n gesinsopset gevestig 

geraak het (Potgieter 2002:9).  Gardner (1996:5), Thomas (1996:24) en Potgieter 

(2000:8) is dit eens dat geweld in die huis verband hou met fisiese, psigiese, verbale 

en seksuele geweld. 
 

Die dinamika van gesinsgeweld in die land blyk gekompliseerd te wees deurdat 

eerstens diesulke gevalle selde aangemeld word en tweedens,indien dit aan gemeld 

sou word, kinders wat daaraan blootgestel word, weinig beskerming of terapeutiese 

hulp ontvang.  Die kultuur van gesinsgeweld word volgens Vienings (1994:3) as volg 

uitgedruk: 
 

  This culture of violence does not stop at the front door of our homes –  

  it is incorporated into the family’s way of resolving conflict.  Family  

  violence is linked to the levels of violence in society.  Usually a society  

  which is experiencing high levels of political and criminal violence,  

  also experiences high levels of family violence. 
 

Kinders in Suid-Afrika het vir dekades weining beskerming teen gesinsgeweld 

geniet.  Met die implementering van die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld, Wet 

133 van 1993, het die situasie egter verander.  Vir die eerste keer geniet ’n kind se 

regte prominensie.  Hierdie regte verwys onder andere na beskerming, versorging en 

ouerliefde asook die reg tot terapeutiese intervensie. 

   

Die onderhawige studie het ten doel om die adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word, aan gestaltspelterapie te onderwerp ten einde sodanige adolessent te 

bemagtig om die traumatiese ervaring van gesinsgeweld te hanteer.  Die navorser sal 

vir die doel van hierdie navorsing na die adolessent na die manlike vorm verwys, 

maar die inligting is ook toepaslik vir die vroulike geslag. 
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1.2 MOTIVERING VIR KEUSE VAN DIE ONDERWERP  

 

Die navorser, in haar hoedanigheid as Maatskaplike Werker, het met ondervinding 

gevind dat kinders se traumatiese ervaring van gesinsgeweld besliste terapeutiese 

intervensie benodig.  Die navorser se mening is dat daar in die veld van maatskaplike 

werk, ’n meer holistiese benadering in terme van hantering van trauma behoort     

gevolg word, dit wil sê, instede daarvan om die adolessent te bemagtig om die 

traumasituasie te hanteer, word die adolessent verwys na ’n instansie waar die 

probleem individueel aangespreek kan word.    

 

Die individuele benadering tot trauma intervensie skep ’n vertrouensverhouding 

tussen terapeut en adolessent wat uiteindelik tot voordeel van die adolessent is.  

Hierdie vertrouensverhouding kan vanuit ‘n holistiese perspektief benader word. 

 

’n Intervensie wat holisme ondersteun en pertinent fokus op die skep van ’n 

omgewing waarbinne ’n vertrouensverhouding realiseer, is gestaltspelterapie.   

Deur gestaltspelterapie kan die proses van bewusmaking en kontakmaking tussen die 

terapeut en die adolessent versterk word.  Die vertrouensverhouding wat hieruit 

voortspruit, bevorder die adolessent se sin vir die self en verhoog sinvolle emosionele 

uitdrukking wat nodig is vir uiteindelike herstel (voltooiing van die “gestalt”).  Die 

adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel word, word sodanig deur 

gestaltspelterapie bemagtig dat dit vir hom moontlik is om die gesinsopset waarbinne 

die geweld plaasvind te hanteer, eerder as om uit die omstandighede verwyder te 

word.  Die adolessent figureer steeds “met hulp” in die gesinsopset eerder as om in 

substituutversorging geplaas te word.   

 

Die navorser is van mening dat die grootste persentasie adolessente wat by 

eersgenoemde vir hulpverlening aangemeld word, by hul huis aan gesinsgeweld 

blootgestel word.  Laasgenoemde is die navorser se persoonlike motivering by die 

keuse van die onderwerp. 
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1.3 PROBLEEMFORMULERING 

 

 Uit hoofde van die navorser se betrokkenheid as berader en terapeut by ’n plaaslike 

hoërskool, word adolessente (leerders) met spesifieke probleemgedrag na haar 

verwys.  Dit is grotendeels onderwysers wat tekens van probleemgedrag identifiseer 

deurdat leerders steurnis in die klas veroorsaak en/of klasaktiwiteite ontwrig.  Hierdie 

spesifieke uitreagerende probleemgedrag sluit onder andere in hiperaktiwiteit, woede 

uitbarstings, arrogansie, leuenagtigheid, onderprestering, onttrekking aan 

klasdeelname en weiering om aan dissipline te onderwerp. 

 

Gouws (2003:2) wys daarop dat sulke adolessente nie as gedragsmoeilik geëtiketteer 

moet word nie, maar dat die adolessent bloot deur sodanige gedrag uiting gee om ‘n 

abnormale situasie te hanteer.  Vir doeleindes van hierdie studie, het ‘n abnormale 

situasie grotendeels ‘n gesinsgeweldsituasie behels. 

 

Die navorser is van mening dat deur terapeutiese intervensie, soos 

gestaltspelterapeutiese tegnieke, die adolessent se uitreagerende probleemgedrag, 

voortspruitend uit die gesinsgeweldsituasie, aangespreek kon word.  Hierdie 

terapeutiese intervensie behoort die adolessent te bemagtig om die 

gesinsgeweldsituasie te kan hanteer. 

 

In hierdie studie is daar gefokus op die gestaltspelterapeutiese proses en -tegnieke as 

wyse teneinde die adolessent te bemagtig om die trauma van gesinsgeweld te hanteer.  

Die gestaltbenadering sluit beide die terapeut en die adolessent in. Die gebruik van 

gestaltspelterapeutiese tegnieke was van toepassing nadat uitreagerende gedrag by ‘n 

adolessent geïdentifiseer is. 

 

Die literatuur bied nie voldoende inligting oor intervensietegnieke om adolessente te 

bemagtig om die trauma van gesinsgeweld te hanteer nie.  Na aanleiding van die 

voorafgaande motivering vir die studie, is die volgende probleem geformuleer: 
 

Adolessente wat slagoffers is van gesinsgeweld, ontvang nie genoegsame 

terapeutiese ondersteuning en bemagtiging om trauma suksesvol te hanteer nie. 
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1.4 DOELSTELLING EN DOELWITTE 

              

Vir die doeleindes van hierdie studie, is die doelstelling en doelwitte as volg 

aangedui:  

 

1.4.1 Doelstelling 
 

Volgens Fouché (2002:107) word die terme “doel en doelstellings” as sinonieme 

gebruik.  Die betekenis van die terme impliseer ’n wyer, meer abstrakte begrip van 

die einddoel van ’n studie: “the end toward which effort or ambition is directed.”   

 

Die doelstelling van hierdie studie is om deur die benutting van 

gestaltspelterapeutiese tegnieke die proses wat gevolg is, te beskryf om die adolessent 

wat deur gesinsgeweld getraumatiseer was, te bemagtig. 

 

1.4.2 Doelwitte 

 

Fouché (2002a:107) definieer die doelwitte van ’n studie as meer konkrete, meetbare 

en bereikbare konsepte om die einddoel van ’n studie te bereik.  Die volgende 

doelwitte is gestel: 

 

 Om deur middel van 'n literatuurstudie: 

• teorie oor gesinsgeweld te bestudeer;  

• ’n teoretiese basis daar te stel vir gestaltspelterapie as terapeutiese 

model vir hulpverlening aan adolessente;  

• ’n holistiese omskrywing van die ontwikkelingsfase van adolessensie 

te gee. 

 

 Om deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude en terapie die 

empiriese proses te beskryf. 

 

 Om 'n samevatting van die studie te gee en aanbevelings te maak wat eerstens ander 

terapeute wat met adolessente in soortgelyke situasies werk, van hulp te kan wees en 

tweedens meer resente literatuur vir navorsers beskikbaar te maak. 
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1.5 NAVORSINGSVRAAG 

 

Volgens Kerlinger (1986:444) moet ’n geldige navorsingsvraag aan die volgende 

vereistes voldoen.  Dit moet: 

• verband hou met die navorsingsprobleem en die doel van die studie; 

• op sodanige wyse gestel word dat dit verlangde reaksie weergee; 

• ondubbelsinnig en duidelik gestel word; 

• geen verskuilde inligting bevat nie en 

• sodanig verwoord word sodat sensitiewe en persoonlike inligting met 

vrymoedigheid weergegee word sonder om enige noodsaaklike inligting te 

weerhou. 

 

Die navorser handhaaf die standpunt dat die impak van gesinsgeweld op die 

adolessent nie slegs lewenslange skade tot gevolg het nie, maar ook die groei en 

ontwikkeling van die adolessent negatief beinvloed. 

 

Na aanleiding van voorafgaande literatuur, asook die navorser se uitgangspunt, is die 

volgende navorsingsvraag gevra: 

 

Tot watter mate kan gestaltspelterapeutiese intervensie die adolessent wat aan 

gesinsgeweld blootgestel word, bemagtig? 

 

1.6 NAVORSINGSBENADERING 

 

Volgens Creswell (1994:11) word die keuse van ’n navorsingsbenadering grootliks 

deur faktore soos tyd, vaardighede en die omvang van die projek bepaal.  Daar word 

onder andere onderskei tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsbenaderings. 

 

Fouché en Delport (2002:79) onderskei tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe 

benaderings tot navorsing.  Kwantitatiewe navorsing behels volgens De Vos 

(2002:364) ’n ondersoek na ’n sosiale probleem en is gebaseer op teorietoetsing wat: 

(1) uit veranderlikes bestaan, (2) meetbaar is en (3) met behulp van statistiese 

prosedure ontleed word.  Kwalitatiewe navorsing daarenteen is, volgens McRoy (in 
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Fouché en Delport, 2002:79), ’n nie-statistiese navorsingsmetode met ’n klein, 

spesifiek-geselekteerde steekproef en is ook idiografies van aard deurdat dit uniek-

beskrywend is.  Mouton en Marais (1985:52) belig ook kwalitatiewe navorsing as dat 

dit (1) minder rigied geformuleer is, (2) ’n minder gedefineerde skopus het en (3) ’n 

meer filosofiese aard van werkwyse behels as kwantitatiewe navorsing.  

Kwalitatiewe navorsing het volgens Merriam (in Creswell, 1994:145) te make met 

die betekenis wat ’n persoon aan sy belewing gee.  Die benadering wat hier gevolg 

was, is kwalitatief van aard. 

 

In hierdie studie het die navorser die proses van terapeutiese intervensie met 

adolessente wat aan gesinsgeweld blootgestel word, beskryf.  Die studie is idiografies 

van aard en behels ’n klein, spesifiek-geselekteerde steekproef respondente.  Dit was 

nie die navorser se bedoeling om aan te dui waarom die sosiale verskynsel van 

gesinsgeweld voorkom nie, maar eerder te verduidelik wat die aard van die 

terapeutiese intervensie behels. 

 

1.7 SOORT NAVORSING 

 

Volgens Fouché (2002a:108) word daar onderskei tussen basiese en toegepaste 

navorsing.  Basiese navorsing bied ‘n platform vir kennis en verstaan, terwyl 

toegepaste navorsing daarop fokus om probleme in die praktyk op te los.  

Laasgenoemde navorsing is verkennend, verklarend, beskrywend of evaluerend van 

aard.  Hierdie studie het toegepaste navorsing behels  Die doel van die studie was, 

soos bo vermeld, om die gestaltspelterapeutiese intervensieproses so volledig en 

akkuraat moontlik te kon beskryf.  Derhalwe was die beskrywende aard van 

kwalitatiewe navorsing soos deur Mouton en Marais (1985:46) aangedui, toepaslik 

vir hierdie studie.  Bell (1987:6) dui verder aan dat die waarde van ’n beskrywende 

gevallestudie daarin lê om op ’n spesifieke situasie of gebeurtenis te fokus en die 

verskeie interaktiewe prosesse daarin verweef, te identifiseer.  Derhalwe was hoogs 

gestruktureerde vorms van statistiese opsommings onnodig (Mouton & Marais, 

1985:46).  Hieruit is afgelei dat ’n beskrywende, kwalitatiewe tipe navorsing geskik 

was vir die beskrywing van die terapeutiese intervensieproses. 
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1.8 NAVORSINGSTRATEGIE 

Volgens Fouché (2002b:272) is daar ’n beduidende verskil tussen die kwalitatiewe 

navorsingstrategie en kwantitatiewe navorsingsontwerp deurdat eersgenoemde 

benadering gewoonlik nie die navorser van ’n stap-vir-stap plan wat nagevolg kan 

word, voorsien nie.  Die navorser kan die beste navorsingstrategie ontwikkel in pas 

met die gestelde navorsingsprobleem of die hele navorsingsprojek kan rondom die 

navorsingstrategie waarop besluit is, ontwikkel.  Volgens Fouché (2002b:272) is daar 

’n verskeidenheid van navorsingstrategieë wat gevolg kan word, onder andere 

lewensgeskiedenisstudies, fenomenologiese studies, gevestigde teorieë en 

gevallestudies. 

 

Volgens Creswell (1994:61) kan ’n gevallestudie getipeer word as ’n “... in-depth 

analysis of a ’bounded system’ (bounded by time and/or place) ... over a period of 

time.” 

 

Vir die doel van hierdie studie het die navorser op twee intrinsieke gevallestudies 

gefokus ten einde ‘n beter begrip te vorm en 'n beskrywing vir hierdie individuele 

gevalle te bied. 

 

1.9 NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKWYSE 

 

Die studie het kwalitatiewe toegepaste navorsing wat met behulp van semi-

gestruktureerde onderhoudvoering, sowel as terapeutiese intervensie geskied het, 

behels. 

 

Volgens Berry (1999:1) onderskei Hitchcock (in Greeff, 2002:297) onder ander die 

volgende tipes onderhoude: die gestruktureerde onderhoud, 

informele/ongestruktureerde onderhoud, opname-onderhoud en gesprekvoering.  

Verder is Greeff (2002:299) van mening dat gestruktureerde of semi-gestruktureerde 

onderhoudvoering eie is aan kwalitatiewe studies.    

 

Deur die gebruik van semi-gestruktureerde onderhoude word die individu se 

persepsies en menings betreffende die traumatiese ervaring van gesinsgeweld die 

beste weergegee.  Data-insameling vind tussen die navorser en individu soos wat die 
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ondersoek gevorder het, plaasgevind.  Volgens De Vos (2002:364) word kwalitatiewe 

navorsing gebaseer op die aanname dat “...valid understanding can be gained 

through accumulated knowledge acquired at first hand by a single researcher.”  

 

Terapeutiese sessies is met twee adolessente wat slagoffers van gesinsgeweld is, 

gevoer.  Hierdie adolessente funksioneer in ’n sosiale milieu wat van hom vereis om 

aanvaarbare gedrag te openbaar.  Derhalwe het die navorser ook semi-

gestruktureerde onderhoude met die skoolopvoeders van die betrokke adolessente 

gevoer, asook aanvangsonderhoude met ouers tydens eerste sessie. 

Die navorser het die onderstaande stappe in die terapeutiese proses gevolg: 

 

• Tien gestaltspelterapeutiese sessies van 45 minute met elke geïdentifiseerde 

adolessent. 

• Die waarnemings en interpretasies van elke sessie is met behulp van ’n 

bandmasjien gedokumenteer. 

• Gedokumenteerde gegewens is in ’n navorsingsverslag aan gedui; en 

• Aanbevelings is gemaak vir gebruik in die sosiale terapeutiese veld, asook vir 

toekomstige navorsing.  

 

1.10 UITVOERBAARHEID VAN ONDERSOEK 

 

Volgens Schoeman (2001:10) is die onderstaande aspekte baie belangrik in die 

navorsingsvoorstel.  Die volgende punte was van belang: 

 

1.10.1 Literatuurstudie 

 

Die literatuurstudie is onderneem deur inligting afkomstig vanaf die Unisa biblioteek 

en internet in die vorm van boeke, vakkundige tydskrifartikels en wetgewings vanuit 

die mediese, sosiologiese, maatskaplike, sielkunde sowel as die psigiatriese veld.  Dit 

dien gemeld te word dat alhoewel daar nie resente bronne beskikbaar was wat handel 

oor die gestaltteorie nie, dit geensins afbreuk aan die uitvoerbaarheid van die studie 

doen nie.  Alhoewel bronne van ouer as tien jaar gebruik is, was dit onontbeerlik vir 

die waarde van die studie. 



 9

1.10.2 Konsultasie met kundiges 

 

Die navorser het konsultasies met opvoeders van die betrokke skool, synde die 

persone wat die probleemgedrag identifiseer en na die navorser verwys vir 

terapeutiese intervensie, gehad..  Die opvoeders was die voogonderwysers van die 

betrokke leerlinge en was daarom op ’n meer persoonlike basis by die leerlinge 

betrokke. 

 

Dit was die mening van die navorser dat bogenoemde kundiges eksperte kennis en 

ondervinding op die terrein toon wat van groot hulp vir die navorser kon wees. 

 

1.10.3 Omskrywing van universum, afbakening van steekproef en wyse van  

     steekproefneming 

 

1.10.3.1 Universum 

 

Volgens Arkava en Lane (in De Vos, 2002:198) sluit ’n universum alle moontlike 

gevalle in wat die eienskappe besit waarin ’n navorser vir doeleindes van die studie 

belang sou stel.  Neuman (1997:125) stel dit verder dat “The universe to which the 

results apply includes all people.”   Mouton en Marais (1985:52) is dit eens dat die 

oogmerk van navorsing juis is om ’n verteenwoordigende getal persone te bestudeer 

en dan, voortspruitend uit die studie, na die universum te veralgemeen. 

 

In die onderhawige studie het die universum gedui op alle adolessente wat slagoffers 

van gesinsgeweld is, aangesien diesulke gevalle (kinders) soortgelyke eienskappe 

besit waarin die navorser belang gestel het. 

 

1.10.3.2 Populasie 

Volgens Leedy (1993: 207) is ’n populasie algemeen homogeen deurdat onderskeie 

eenhede soortgelyke waarneembare eienskappe het.  De Vos (2002:198) wys daarop 

dat die term “populasie” grense stel aan die eenhede onder bestudering.  Derhalwe 

het die term na individue in die universum verwys wat oor bepaalde eienskappe 

beskik het wat vir die navorser van belang was vir doeleindes van die studie. 
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Die populasie in die studie was geografies begrens tot adolessente tussen die 

ouderdom twaalf en agtien jaar wat slagoffers van gesinsgeweld, Afrikaanssprekend 

en verbonde aan Hoërskool X is. 

 

1.10.3.3 Steekproef 

 

Volgens Arkava en Lane (in De Vos, 2002:199): “We study the sample in an effort to 

understand the population from which it was drawn”.  Volgens Mouton en Marais 

(1985:52) word die steekproef gekies omdat dit verteenwoordigend is van die totale 

populasie.  Leedy (1993:206) wys op die belangrikheid daarvan om die totale 

eienskappe van die populasie te ontleed en daarvolgens die steekproef te selekteer.  

Kerlinger (1986:111) ondersteun die siening dat “ ... a ’representative sample’ means 

that the sample has approximately the characteristics of  the population relevant to 

the research in question.” 

 

Volgens Singleton et al. (1988:153) soos in Strydom en Venter (2002:207) wys 

daarop dat die steekproeftipe gebaseer is op die uitsluitlike oordeel van die navorser, 

in die sin dat die navorser spesifieke eienskappe en attribute in die steekproef soek vir 

doeleindes van die studie.  Die steekproef in hierdie studie is 'n seun en dogter, wat 

op doelgerigte wyse deur die navorser geselekteer is met behulp van opvoeders in die 

hoërskool.     

 

1.10.3.4 Tipe streekproefneming 

 

Daar word deur Strydom en Delport (in De Vos, 2002:334-335) tussen 

waarskynlikheidseleksie en nie-waarskynlikheidseleksie onderskei.  Eersgenoemde 

verwys na statistiese berekening van die waarskynlikheid dat ’n individu van die 

populasie in die steekproef ingesluit sal word.  Laasgenoemde verwys daarna dat ’n 

individu se insluiting in ’n steekproef nie statisties bereken kan word nie (Strydom & 

Delport, 2002:335).  Zaaiman (2003:36) verwys na doelbewuste of doelgerigte 

seleksie as “ ... die neem van ’n aantal lede van die gekose bevolking (universum), 

wat as die mees verteenwoordigend van die universum beskou word, om die 

steekproef te vorm.” 
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Die wyse van steekproefneming van hierdie studie kan beskryf word as 'n doelgerigte 

nie-waarskynlikheidseleksie deurdat daar nie van statistiese berekening gebruik 

gemaak is in die selektering van adolessent nie, maar die adolessent uit eie wil besluit 

het of hy aan die studie wou deelneem al dan nie.   

 

Die deelname van respondente aan die studie het nie geskied sonder dat die etiese 

aspekte van navorsing in oorweging gebring is nie.  Hierdie etiese aspekte word 

vervolgens bespreek. 

 

1.11 ETIESE ASPEKTE 

 

Volgens Botha (in De Vos, 2002:63) word ’n navorser sodanig gekonfronteer met 

etiese aspekte van navorsing dat dit in die navorser se persoonlikheid geïnternaliseer 

word tot so ’n mate “ ... that ethically guided decision making becomes part of his 

total lifestyle”. 

 

Daar word deur Zaaiman (2003:67-69) onder andere na die volgende etiese aspekte 

verwys waaroor grootliks ’n mate van ooreenstemming bereik is in die uitvoer van 

sosiale navorsing: 

 

• vrywillige deelname: geen gedwonge weergee van persoonlike inligting van 

respondente mag plaasvind nie; 

•  geen nadeel vir deelnemers: die navorsing moet geen persoonlike onaangename 

gevolge vir respondente inhou nie.  Indien hierdie etiese aspek nie gewaarborg 

kan word nie, moet die respondente ingeligte toestemming daarvoor gee; 

• privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid: die versekering moet aan die 

respondente gegee word dat van skuilname gebruik gemaak gaan word en dat 

geen openbaarmaking van inligting sonder toestemming sal geskied nie; 

• geslag en kulturele vooroordeel en ongevoeligheid: daar word van die navorser 

verwag om nie ’n houding van onsensitiwiteit en bevooroordeling teenoor 

respondente te openbaar nie.   
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Die onderstaande etiese aspekte word deur Mouton en Marais (1985: 256-257) 

vermeld: 

 

• vaslegging van inligting: dat onderhoude op band vasgelê kan word ten einde te 

veseker dat inligting nie verdraai of verlore gaan nie.   

• geldelike vergoeding: geringe finansiële vergoeding kan deel uitmaak van die 

navorsing as waardering vir tyd en opoffering van respondente; en 

• inligting oor die aard en doel van navorsing: ’n navorser moet respondente 

volledig inlig waaroor die navorsing handel en wat die navorser met die 

navorsing beoog; 

• inligting oor die wyse van onderhoudvoering: ’n navorser kan respondente 

inlig betreffende die wyse waarop die onderhoud gevoer sal word. 

 

Verder beklemtoon De Vos (2002: 64-66) ook die onderstaande etiese aspekte as van 

belang vir sosiale navorsing: 

• skade (benadeling) aan respondente:  die navorser moet ’n respondent beskerm 

teen enige vorm van fisiese of emosionele skade wat die respondent mag ervaar 

as gevolg van die navorsingsprojek; 

• ingeligte toestemming: alle inligting betreffende die navorsingsdoel, die 

prosedure wat gevolg gaan word, moontlike voor-en nadele, gevare verbonde aan 

die navorsing asook die geloofwaardigheid en bevoegdheid van die navorser moet 

aan die respondent bekend gemaak word asook die feit dat die respondent te 

eniger tyd aan die navorsing kan onttrek; en 

• misleiding van respondente:  hierby word ingesluit weerhouding of opsetlike 

misleiding van inligting deur die navorser. 

 

Na aanleiding van die bogenoemde etiese aspekte, het die navorser die skriftelike 

toestemming van die respondent, sy ouer/voog asook die skoolhoof van die betrokke 

skool verkry.  Die respondent is ook die versekering gegee dat die navorsingsprojek 

geen nadeel vir hom sal inhou nie en hy is vooraf ten opsigte van die potensiële 

voordeel wat die gestaltspelterapie vir hom inhou, ingelig.  Die navorser het die 

respondent se privaatheid gerespekteer deur inligting anoniem, by wyse van ’n 

skuilnaam, te dokumenteer.  Alle inligting wat deur die navorsers by die respondent 
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verkry is, is as uiters vertroulik en slegs ter insae van die navorser, gehanteer.  Die 

navorsing het behels, adolessente wat slagoffers van gesinsgeweld is en derhalwe het 

die navorser geen onderskeid gemaak tussen respondente van verskillende geslag nie.   

 

Die navorser het van ’n bandmasjien gebruik gemaak om die akkurate insameling en 

weergee van inligting te verseker.  Die respondent geniet die versekering dat die band 

(1) vir navorsingsdoeleindes aangewend word; (2) nie vir opleidingsdoeleindes 

gebruik sal word nie; (3) in ’n geslote kabinet geberg is; en (4) per geskikte tyd na 

afhandeling van die studie vernietig sal word.  

 

Alhoewel geringe finansiële vergoeding somtyds in navorsing aangebied word as 

waardering vir ’n respondent se tyd en opoffering, is geen geldelike vergoeding in 

hierdie navorsing aangebied nie. 

 

Die respondent is volledig ingelig oor die doel van die navorsing, te wete die 

bemagtiging van adolessente deur middel van gestaltspelterapie, dit wil sê om die 

respondent te help om die gegewe omstandighede te hanteer.  Hierdie inligting was 

belangrik aangesien dit die respondent se bereidwilligheid tot deelname aan die 

navorsing kon beïnvloed.  Volgens De Vos (2002:64) moet die respondent die 

geleentheid gebied word om ter eniger tyd aan die navorsingsprojek te onttrek.  Die 

navorser het by wyse van onderhoudvoering vrae wat betrekking gehad het op die 

traumatiese omstandighede aan die respondent gestel ten einde sy weergawe van 

gebeure te bekom.  Die vrae was ouderdomstoepaslik en die onderhoude is in 

algemene gesprekstaal gevoer. 

 

Die navorser het deurlopende emosionele ondersteuning gedurende die terapeutiese 

proses verseker deur die respondent deurgaans op sy gemak te stel en sy 

bereidwilligheid aangemoedig om openlik oor sy traumatiese ervaringe te praat.   

 

Die evaluasie van die gevallestudies in die navorsingprojek word slegs vir 

professionele redes gedoen en alleenlik met kundiges wat direk en professioneel 

binne die domein van gesinsgeweld betrokke is gedeel.  Die navorser gee erkenning 

aan die bydrae van ander. 
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Indien die kundigheid van die navorser bevraagteken sou word, was die navorser 

bereid om bewys van kwalifikasies aan die respondent te verskaf.  Volgens Sieber (in 

De Vos, 2002:69) is die navorser eties verplig om te verseker dat hulle bevoeg en 

genoegsaam opgelei is om die voorgestelde navorsing te kan onderneem.  Selfs goed 

bedoelde en goed beplande navorsing kan misluk of kan onvoldoende resultate lewer 

as die navorsers nie voldoende gekwalifiseer of toegerus is of as daar nie genoegsame 

supervisie van die studie is nie.   

 

Strydom (2002:71) meld dat die bevindinge van die studie aan die lesende publiek 

bekend gemaak moet word in ’n objektiewe, skriftelike vorm, anders doen dit afbreuk 

aan die wetenskaplikheid van die studie en sal dit min beteken en nie as navorsing 

beskou word nie. 

 

1.12 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 

 

Ten einde verwarring en misinterpretasie van terminologie te verhoed, word die 

definisie van die onderstaande konsepte gegee: 

 

1.12.1 Adolessensie 

 

Volgens Potgieter (2000:1) is die term “adolessensie” afgelei van die Latynse 

werkwoord “adolescore” wat beteken “groot te word” of “om te groei na 

volwassenheid”.  Adolessensie dui dus op ’n groeiproses met die doel om 

volwassenheid te bereik.  In die reis na volwassenheid, het die adolessent die voorreg 

van kindwees reeds agtergelaat, maar kan nog nie werklik aanspraak maak op of deel 

in die vryheid van volwassenheid nie.     

 

Volgens Louw (1992:395) is adolessensie ’n oorgangsperiode in ontwikkeling tussen 

die kinderjare en volwassenheid.  Alhoewel dit die mening van die navorser is dat 

adolessensie eerder ’n tydperk is wat deel uitmaak van ’n persoon se ontwikkeling 

vanaf geboorte tot sterwe, staan sy nie ongeneë teenoor bovermelde skrywers se 

definisie van adolessensie nie. 

 

1.12.2 Gesinsgeweld 
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Vienings (1994:1) definieer gesinsgeweld as die “emotional and/or physical abuse, 

including sexual abuse, perpetrated by a member of family on another member.”   

Smith (1989:1) daarenteen, definieer gesinsgeweld as “... family violence, domestic 

diputes, spouse abuse, wife abuse, women abuse, battered wives and battered 

women”.   

 

Vir doeleindes van hierdie studie is Vienings se definisie as geskik beskou, aangesien 

dit meer op die dinamika fokus wat binne die gesinsopset plaasvind.  Die definisie 

van Smit is eerder gerig op geweld in die algemeen tussen ’n man en vrou binne die 

huwelik. 

 

1.12.3 Gestaltterapie 

Volgens Blom (2000:1) is gestaltterapie ’n humanistiese, eksistensiële terapie wat 

daarop dui dat mense gebore word met die vermoë om op ’n vrugbare wyse met 

ander mense kontak te maak met die klem op bewussyn in die hede en onmiddellike 

ervaring.  Vanaf die kind se geboorte tot in sy latere lewe kan hierdie vermoë egter 

deur omstandighede onderbreek word en die persoon vasgevang word in patrone in 

homself wat hom verhoed om op vrugbare wyse kontak met ander mense te maak.  

Blom stel dit derhalwe dat die kern van gestaltterapie is dat ’n persoon oor keuses 

van gedrag beskik en daardeur betekenis aan sy lewe kan gee. 

 

Met behulp van gestaltterapie kan die adolessent bemagtig word om nuwe en meer 

kreatiewe maniere te vind om die probleme wat hy tans in die gesig staar, op te los. 

(Schoeman 1996:180) 

 

Volgens Yontef (1993:21) is gestaltterapie “... the freedom to do therapy with 

spontaneity, liveliness and creativity, but it also entails responsibility.  Responsibility 

to name what you are doing.  The responsibility to know what works to care about 

best options and the responsibility to improve therapy“. 

 

Volgens die navorser is gestaltterapie die benadering wat die adolessent geleentheid 

bied om homself emosioneel te bemagtig om sy trauma en pyn te aanvaar en te 

hanteer binne die opset van gesinsgeweld. 
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1.12.4 Bemagtiging 

 

Volgens Clarke (2001:40) behels bemagtiging die respektering van vertroulikheid, 

die bevestiging van ervaringe, die erkenning van die pleeg van onreg teen die mens, 

die respektering van individualiteit, die daarstelling van toekomstige veiligheid en die 

promovering van toegang tot bepaalde gemeenskapsdienste.  Bemagtiging word deur 

Schoeman (1996:180) as deel van 'n kind se herstelproses beskou.   

 

Volgens die navorser verwys bemagtiging daarna om ‘n adolessent in staat te stel om 

‘n traumatiese ervaring te kan hanteer en nie na die verkryging van mag (“power”) 

nie.   

 

1.13. INDELING VAN NAVORSINGSVERSLAG 

 

In hoofstuk een is ’n oriëntering ten opsigte van die metodologie van die navorsing 

wat onderneem is, aangebied.  Die navorsingsprobleem, navorsingsvrae, doel, 

metodologie, begrensing van die ondersoek en enkele konsepte wat deurlopend in die 

verslag benut is, word beskryf. 

 

Die gestaltbenadering en die toepassing van gestaltspelterapie met die adolessent wat 

’n slagoffer van gesinsgeweld is, is in hoofstuk twee as konseptuele raamwerk 

beskryf.  Die res van die studie is aangebied deur die benutting van en teen die 

agtergrond van hierdie konseptuele raamwerk. 

 

In hoofstuk drie is gesinsgeweld, asook die adolessent teoreties begrond deur middel 

van die konseptuele raamwerk wat in hoofstuk twee aangebied is. 

 

Die verwerking, kategorisering en interpretering van die empiriese gegewens wat uit 

die gevallestudies voort gespruit het na aanleiding van die semi-gestruktureerde 

onderhoudvoering met kundiges en spelterapeutiese intervensie met die respondente, 

is in hoofstuk vier aangebied.   

 

In die slothoofstuk, hoofstuk vyf, is die gevolgtrekkings en aanbevelings na 

aanleiding van sowel die literatuurstudie as die empiriese ondersoek, uiteengesit. 
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HOOFSTUK 2: DIE GESTALT BENADERING AS TEORETIESE 

FUNDERING VIR DIE STUDIE 

 

2.1  INLEIDING 

 

 In hierdie hoofstuk word teoretiese konsepte van die gestaltteorie bespreek.  Daar 

word verder gefokus op die doelstellings van gestaltspelterapie, asook ‘n 

uiteensetting met betrekking tot die terapeutiese proses van gestaltspelterapie as 

hulpverlening tot bemagtiging van die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel 

is.  Hier word grootliks gesteun op die werk van Violet Oaklander. 

 

 Die gestaltteoretiese benadering is grotendeels deur Fritz Perls ontwikkel, terwyl 

Violet Oaklander as die grondlegger van gestaltspelterapie beskou word. 

 

2.2. OMSKRYWING VAN BEGRIPPE 

 

2.2.1  Gestalt 

  

 Volgens Blom (2000:2) is gestalt ‘n Duitse term en word die konsep beskou as “the 

shape, the pattern, the whole form, the configuration.  It connotes the structural 

entity which is both different from and much more than the sum of its parts”.  Die 

begrip word deur Papalia (in Blom, 2000:2) gedefinieer as die sinvolle rangskikking 

van die dele van ‘n geheel op ‘n wyse wat die individuele dele nie is nie.   

 

 Volgens Blom (2000:2) is gestalt dus ‘n entiteit of geheel waarvan die som meer is as 

die dele waaruit dit bestaan, wat ‘n sekere mate van struktuur beskik en wat as geheel 

herkenbaar bly, solank die verhouding tussen die dele bly voortbestaan. 

 

 Gestalt beteken volgens Perls (1969:3) vorm, patroon of konfigurasie en verwys na 

die proses van integrasie van ‘n reeks detail persepsies in ‘n volmaakte belewing of 

betekenisvolle geheelbeeld.  ‘n Gestalt ontstaan volgens Thompson en Rudolph 

(1996:113) wanneer daar by die kind ‘n nuwe behoefte manifesteer.  Wanneer die 

behoefte bevredig is, word die gestalt vernietig en beweeg die kind na die nuwe 

gestalt. 
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 Volgens Perls, Hefferline en Goodman (1951:12) staan hierdie gestalt in verhouding 

met die persoon tot sy omgewing.  Wanneer inligting vanuit sy omgewing die 

persoon se homeostase bedreig, ontstaan ‘n gestalt.  Die behoefte wat dan 

manifesteer, volgens Perls et al. (1951:12), staan bekend as die “gestalt” of 

figuurvoorgrond.  Slegs ‘n gestalt wat deur ‘n persoon herken word, kan verandering 

teweeg bring. Volgens Sills, Fish en Lapworth (1995:15) behoort die spelterapeut dus 

die proses van die kind sodanig te rig, dat hy in staat sal wees om sy gestalt op die 

bewuste vlak te herken en ‘n ingesteldheid ontwikkel om sy gestalt doelbewus te 

bevredig.  Indien die spelterapeut 'n vermoede het dat die adolessent byvoorbeeld 

onderdrukte aggressie het as gevolg van die gesinsgeweld, moet hy daartoe gelei 

word om op 'n bewuste vlak die aggressie te herken en ander keuses uit te oefen. 

 

2.2.2 Gestaltterapie 

 

Volgens Blom (2004:23) kan gestaltterapie soos volg omskryf word:  “’n Vorm van 

psigoterapie wat onmiddellik teenwoordig is, met die doel om die pasiënt te help om 

die gewaarwording van sy ervarings in hulle totaliteit te verbeter.”  Dit is 'n 

eksistensiële en fenomenologiese benadering met die klem op bewussyn in die hier-

en-nou en onmiddellike ervaring. 

 

 Gestaltterapie word volgens Yontef in (Blom, 2000:2), deur drie beginsels 

gedefinieer, naamlik: 

• Fenomenologies van aard – die uitsluitlike doel is bewussyn en die 

metodologie is die van bewussyn. 

• Dit is gebaseer op eksistensiële dialoog, met ander woorde ek-jy-kontak en 

onttrekking. 

• Die konseptuele fundering van gestaltterapie is gestalt, dit wil sê holisme en 

die veldteorie.  Die veldteorie impliseer dat dit onmootlik is om na ‘n persoon 

te kyk, sonder om die konteks van sy omgewingsveld in aanmerking te neem.  

Die interafhanklikheid tussen die persoon en sy omgewing vorm dus ‘n 

kernbegrip vanuit die gestaltbenadering. 
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 In aansluiting by die voorafgaande meld Blom (2000:2) verder dat gestaltterapie 

organismiese selfregulering deur middel van die bevordering van bewussyn 

beklemtoon.  Ten einde gestaltdoelwitte te bereik, volgens hierdie teorie, moet 

emosie nie net beskryf word nie, maar ook ervaar word.  Die mens beskik oor die 

vermoë om keuses ten opsigte van sy gedrag uit te oefen, want deur middel van 

keuses kan hy die betekenis van sy lewe definieer.  Dan kan die individu sy eie 

gedrag kies en ervaar. 

 

 Volgens Blom (2000:2) kan gestaltterapie beskou word as ‘n eksistensiële, 

fenomenologiese en holistiese benadering, met die klem op die verkryging van 

bewussyn in die hier-en-nou en die interafhanklikheid tussen die mens en sy 

omgewing.  Organismiese selfregulering word hierdeur bevorder deurdat die individu 

bewus raak van keuses wat hy kan maak ten opsigte van sy gedrag en sodoende die 

betekenis van sy lewe kan definieer. 

 

 Volgens die navorser fokus gestaltterapie op die geheel of persoon se proses in 

totaliteit.  Die adolessent wat aan gesingsgeweld blootgestel is, behoort met 

gestaltspelterapie bemagtig te word om te kan fokus op dit wat hy in die hede ervaar, 

bewus te raak van sy eie proses, die wyse waarop hy die gesinsgeweld hanteer en hoe 

hy homself kan handhaaf, aanvaar en waardeer.    

 

2.2.3 Gestaltspelterapie 

 

 Volgens Blom (2000:2) kan gestaltspelterapie beskou word as ‘n psigoterapeutiese 

tegniek, waar daar van die beginsels en tegnieke van gestaltterapie tydens spelterapie 

met die kind gebruik gemaak word.  Deur middel van die totstandkoming van ‘n 

terapeutiese verhouding en kontakmaking volgens ‘n bepaalde proses, word daar aan 

die kind die geleentheid gegee om op verbale en nie-verbale wyse sy sin vir die self 

te versterk, sy emosies uit te druk en homself te vertroetel.  Verskillende vorme en 

tegnieke van spel word tydens die onderskeie fases benut. 

 

 Gestaltspelterapie word omskryf deur Blom (2004:24) as ‘n psigoterapeutiese tegniek 

waarmee die terapeut probeer om die kind die geleentheid te gee om op verbale en 

nie-verbale wyse uitdrukking aan sy gevoelens te gee.  Daar word veronderstel dat 
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die kind sy probleme op simboliese wyse sal uitspeel, sy eie gevoelens sal leer ken en 

meer effektief sal kanaliseer, sal leer om ‘n vertrouensverhouding met ‘n ander 

persoon aan te knoop en dat afwykende gedrag gevolglik genormaliseer word. 

 

 Volgens Thompson en Rudolph (1996:197-198) kan spelterapie vir die terapeut én 

die kind waardevol wees.  Die waarde word soos volg uitgewys: 

• Dit is ‘n hulpmiddel om rapport met die kind te bewekstellig; 

• Dit lei die terapeut om begrip te ontwikkel vir kinders en hulle verhoudings 

en interaksies; 

• Dit help die kind om gevoelens wat hulle nie kan verbaliseer nie, te ontlaai; 

• Dit laat toe dat gevoelens van angs en spanning konstruktief uitgespeel kan 

word; en 

• Dit kan benut word vir die aanleer van sosialiseringsvaardighede. 

 

 Die navorser is van mening dat spelterapie se terapeutiese proses aansluiting vind by 

die filosofie, teorie en praktyk van gestaltterapie, wat begin met die bou van ‘n 

terapeutiese verhouding as voorvereiste, gevolg deur kontakmaking, versterking van 

die kind se sin vir die self en emosionele uitdrukking. 

 

 Die navorser is verder van mening dat gestaltspelterapie met die adolessent wat aan 

gesinsgeweld blootgestel word, ‘n brug kan bou wat hom in staat stel om spontaan 

oor die trauma van gesinsgeweld te kan kommunikeer.  Die terapeut kan ‘n sinvolle 

terapeutiese verhouding vestig om die adolessent se gevoelens rondom die trauma 

van gesinsgeweld aan te spreek. 

 

2.3 TEORETIESE KONSEPTE VAN DIE GESTALTTEORIE 

 

 Teoretiese konsepte vanuit die gestaltteorie, wat ook van toepassing is op 

gestaltspelterapie en die kind wat aan gesinsgeweld blootgestel word, sluit in die 

konsepte van holisme, homeostase en organismiese selfregulering, wyses van 

selfregulering, figuurgrond, proses van gestaltvorming en –vernietiging, kontak en 

kontakgrensversteurings, polariteite en die struktuur van die persoonlikheid. 
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2.3.1 Holisme 

 Volgens Blom (2000:175) kan die konsep van holisme as die belangrikste teoretiese 

konsep van gestaltterapie beskou word.  Alle sisteme in die wêreld soos plante, diere 

en mense is hier betrokke.  Hierby sluit Aronstam (1989:634) aan deur te meld dat 

alhoewel die mens altyd as eenheid funksioneer, hy nie sonder die omgewing kan 

voortbestaan nie, aangesien hy die omgewing nodig het vir die bevrediging van sy 

behoeftes.  

 

 Vanuit die bogenoemde maak Blom (2000:2) die afleiding dat die mens vanuit die 

gestaltteorie as ‘n holistiese eenheid beskou kan word, wat beteken dat die som van 

sy liggaam, emosionele en geestelike aspekte, taal, denke en gedrag meer is as die 

dele waaruit dit bestaan.  Hierdie dele is verder onderskeibaar, maar nie skeibaar nie.  

Die belewenis van emosies sal ook ’n effek op die ander komponente hê. 

 

 Die kind behoort waarskynlik tydens terapie daartoe gelei te word om bewus te wees 

van sy ervaring ten opsigte van al die komponente ten einde nie gefragmenteerd nie, 

maar as geïntegreerde geheel te kan voortbestaan.  Hierdie aspek word deur Beisser 

(1970:3) beklemtoon wanneer hy meld dat alhoewel daar konstante verandering is as 

gevolg van interaksie tussen die mens en sy omgewing , die mens nie geframenteer is 

in twee of meer afsonderlike dele nie.  Dit wat ‘n persoon kies om op te fokus, 

bestaan dus nie afsonderlik nie, maar as deel van ‘n geheel. 

 

 Die navorser is van mening dat daar tydens gestaltspelterapie met die adolessent wat 

aan gesinsgeweld blootgestel is waarskynlik gefokus sal dan word op sy liggaam, 

emosionele en geestelike aspekte, asook taal, denke en gedrag, ten einde hom as 

holistiese individu te benader. 

 

2.3.2 Homeostasie/organismiese selfregulering 

 

 Volgens Blom (2000:4) word die uitgangspunt vanuit die gestaltteorie gehuldig dat 

alle gedrag gereguleer word deur ‘n proses wat homeostase of organismiese 

selfregulering genoem word.  Vanuit die voorafgaande impliseer Blom (2000:4) dat 

die individu voortdurend behoeftes van verskillende aard soos fisiese, emosionele of 

intellektuele behoeftes ervaar.  Hierdie behoeftes gee aanleiding tot ongemak, totdat 
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aksie geneem word om hierdie behoefte te bevredig, waarna homeostase verkry 

word.  Die proses waarvolgens opgetree word ten einde behoeftes te bevredig word 

beskou as organismiese selfregulering.  Volgens Jacobs (1998:4) is dit dan juis 

hierdie onaangename belewing wat die terapeutiese oomblik kan konstateer wat sal 

en kan bydra tot die kliënt se selfregulering. 

 

2.3.3 Kontak 

 

 Volgens Frazao (2002:2) vind kontak plaas deur die kontakfunksies of sintuie 

naamlik sig, reuk, smaak, gevoel en gehoor.  Die kontakfunksies organiseer die mens 

se persepsies en gee betekenis aan emosies.  Volgens Hamilton (1997:141) is kontak 

dus die punt van verandering en daarom is dit ‘n belangrike konsep vir terapie, want 

terapie impliseer verandering. 

 

 Tydens gestaltterapie meld Blom (2000:9) dat die individu kontak maak met aspekte 

tussen hom en sy omgewing, asook met aspekte tussen die individu en aspekte van 

homself.  Die kontakgrens word die punt waar die persoon die ek beleef in 

verhouding met dit wat nie ek is nie, met ander woorde dit wat binne (deel van) en 

buite (vreemd aan) die organisme is.  Alhoewel die mens altyd in kontak met sy 

omgewing gesien moet word, moet daar ook grense wees om hom van sy omgewing 

te onderskei. 

 

 Dit blyk dat kontakmaking impliseer dat die omgewing benut word vir 

behoeftebevrediging en dat kontakmaking noodsaaklik is vir gesonder organismiese 

selfregulering.  Gesonder funksionering impliseer volgens Blom (2000:11) dat die 

individu in staat moet wees om te kan onderskei watter aspekte aan hom behoort en 

watter aspekte vreemd is en hy moet toepaslik kontak maak met sy omgewing, asook 

onttrek ten einde die gestalt op sy voorgrond te voltooi en organismiese 

selfregulering te bewerkstellig. 

 

 ‘n Kontakgrensversteuring, of neurose, ontstaan volgens Blom (2000:11) wanneer die 

individu nie meer in staat is om ‘n goeie balans tussen homself en die wêreld daar 

buite te vorm nie.  Daar word deur Yontef (1993:10) verskillende 
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kontakgrensversteurings, naamlik introjeksie, projeksie, samevloeiing, defleksie en 

retrofleksie vanuit die gestaltteorie geïdentifiseer. 

 Die genoemde kontakgrensversteurings geniet vervolgens aandag. 

 

2.3.3.1 Introjeksie 

 

 Volgens Yontef (1993:10) vind introjeksie plaas wanneer die individu inhoude 

kritiekloos vanuit sy omgewing inneem.  Dit word nie geassimileer nie en bly vreemd 

en onverwerk vir die mens.  Hy gee sy eie opinie en gelowe prys en aanvaar die 

standpunt van andere, sonder om dit te bevraagteken. 

 

2.3.3.2 Projeksie 

 

 Hier meld Yontef (1993:10) dat projeksie beskou kan word as die neiging van die 

persoon om die omgewing verantwoordelik te hou vir dit wat in die self gebeur.  

Hierdeur poog die individu om van sy eie gefantaseerde introjekte ontslae te raak.  

Die individu neem dus nie verantwoordelikheid vir dit wat geprojekteer word nie. 

 

2.3.3.3 Samevloeiing 

 

 Volgens Schoeman (2002a:17) vind samevloeiing plaas wanneer daar geen grens 

tussen die mens en sy omgewing is nie.  Die mens weet dus nie waar hy is en waar 

ander mense is nie.  Hierdie gebrek aan grense weerhou die individu van positiewe 

kontak met andere.  Samevloeiing kan egter ook soms positief wees, veral wanneer 

die terapeut ‘n empatieke ervaring met die adolessent beleef tydens die intervensie 

(Perls, 1969:17). 

 

2.3.3.4 Retrofleksie 

 

 Retrofleksie word deur Yontef (1993:142) gedefinieer as "the resisting of aspects of 

the self by the self".   Hieruit kan afgelei word dat retrofleksie beteken dat die 

individu homself behandel soos hy eintlik aan iemand anders wil doen.  Volgens 

Yontef (1993:142) word die individu sy eie omgewing, wat kan lei tot isolasie.  Die 
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kontakgrens behou sy eienskappe en die persoon versteur dit deur die ligging daarvan 

te verander. 

 

2.3.3.5 Defleksie 

 

 Volgens Blom (2000:14) beteken defleksie dat direkte kontak met ander mense 

vermy word, met ander woorde om bewussyn met die omgewing te verminder, 

byvoorbeeld waar oogkontak tydens ‘n gesprek vermy word of die onderwerp 

verander word. 

 

2.3.4 Polariteite 

 

 Volgens Schoeman (2002b:93) is die gebruik van polariteite in die terapeutiese 

intervensie een van die kosbaarste hulpmiddels.  Alles funksioneer in terme van 

polariteite en vir alles is daar ook teenoorgesteldes.  Die kind gebruik dikwels 

polariteite in ‘n poging om balans te bereik of as ‘n poging om iets pynliks te 

verdoesel.  Deur die ideaal te stel teenoor die nie-ideaal, probeer hy voorgee dat 

omstandighede beter is as wat dit is.  In die proses ontbloot hy homself juis teenoor 

die terapeut.  Dit is soms nodig om ‘n kliënt daarop te wys dat albei pole dikwels 

saam in een mens teenwoordig is en dat teenoorgestelde emosies soms terselfdertyd 

ervaar kan word. 

 

 Polariteite word deur Yontef (1993:148) beskou as “parts that are opposites that 

complement or explicate each other”.  In aansluiting by die voorafgaande meld Blom 

(2000:17) dat dit blyk dat polariteite as teenoorgestelde beskou kan word wat mekaar 

aanvul of teenwerk.  Die kliënt moet tydens terapie daartoe gelei word om bewus te 

wees van sy polariteite en dat beide kante van sy polariteite deel is van hom.  Hy 

moet dus gelei word om verantwoordelikheid hiervoor te aanvaar, ten einde ‘n meer 

realistiese keuse oor sy wyse van optrede te maak, as toe hy hierdie dele van homself 

ontken het. 

 

 Vanuit die gestaltteoretiese benadering behoort daar gefokus te word om die kliënt te 

lei tot die bewussyn van polariteite in homself en sy lewe, ten einde integrasie 

daarvan teweeg te bring deur middel van die maak van keuses oor die hantering 
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daarvan en die neem van verantwoordelikheid daarvoor (Blom, 2000:18).  Volgens 

Oaklander (1988:158) is die integrasie van polariteite ‘n voorvereiste vir ‘n 

dinamiese en gesonde lewensproses en benut sy aktiwiteite soos teken, kleiwerk en 

stories tydens gestaltspelterapie om die kind by te staan om polaiteite in sy lewe te 

integreer. 

 

2.3.5 Struktuur van die persoonlikheid 

 

 Volgens Perls (in Schoeman, 2001:92) bestaan die struktuur van die persoonlikheid 

uit vyf lae, wat aantoon op watter wyse ‘n mens sy lewe kan fragmenteer en 

sodoende homself van sukses weerhou. 

 

 Hierdie lae van die persoonlikheid wat eintlik Perls se idee was, word deur 

Thompson en Rudolph (1996:143) vanuit die gestaltteorie onderskei as die sintetiese 

laag, die fobiese laag, die impasse, die implosiewe laag en die eksplosiewe laag. Dit 

is egter ook deel van die terapeutiese proses waartydens die individu na balans 

beweeg. 

 

 Volgens Philippson (1996:1) word die lae deur ware funksionering beïnvloed en dit is 

‘n verdedigingsmeganisme wat beweging na ‘n volgende laag verhinder.  Die 

persoon manipuleer dus die omgewing en beperk homself tot ‘n struktuur waarbinne 

hy veilig voel. Dit is dus nodig om deur die lae te werk sodat daar aanbeweeg kan 

word na ‘n beter leefwyse. 

 

 Die lae soos deur Philippson (1996:1-8) bespreek, word vervolgens aangedui: 

 

2.3.5.1 Sintetiese-/valse laag. 

 

 Dit is die eerste en buitenste laag van verhoudings.  Hier speel die persoon rolle en 

probeer hy voorgee dit wat hy nie is nie.  Kontak is oppervlakkig en die wyse van 

kommunikasie is oor algemene sake.  Gedrag in dié laag word gekenmerk deur 

introjekte.  Persone doen wat van hulle verwag word.  Kenmerkend in die laag is 

konflikte wat nooit opgelos is nie.  Volgens Philippson (1996:3) het oppervlakkige 

kommunikasie ook waarde in die terpeutiese situasie.  Dit kan as ‘n eksperimentele 
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metode gebruik word waar die kliënt kan leer hoe om verhoudings te bou.  Daar word 

gewaarsku dat clichés in die terapeutiese situasie lei tot defleksie en 

kontakversteuring aangesien daar weggeskram kan word van dit wat pynlik is. 

 

2.3.5.2 Die fobiese laag. 

 

 In hierdie laag raak die persoon bewus van die feit dat speletjies gespeel word, asook 

van die angs wat die speletjies in hou.  Wanneer hierdie bewustheid ontstaan, begin 

die individu wal gooi en kan hy optree soos wat van hom verwag word.  Leuens kan 

ook voorkom.  Volgens Philippson (1996:3) sal die persoon begin om te wys wie hy 

kan wees en ook oor watter potensialiteite hy beskik.  Uit vrees vir verwerping word 

negatiewe aspekte van die persoon deur homself ontken.  Om hierdie aspekte te 

erken, sou ook 'n erkenning van sy ontoereikendheid wees.  Dit is belangrik dat die 

terapeut die kliënt moet lei tot bewuswording van die rolle wat gespeel word.  

 

2.3.5.3 Die impasse 

 

 Volgens Thompson en Rudolph (1996:145) is dit die laag waar die persoon nie glo 

dat hy gehelp kan word nie.  Die kliënt glo dat hy nie oor die nodige hulpbronne en 

vermoë tot verandering beskik nie.  Hy het ook nie die lus of energie om iets te doen 

om te verander nie.  Die persoon beleef nie ongemak nie en wil daarom niks doen 

nie.  Angs en die vrees vir verwerping word beleef indien die ware self na vore sou 

kom. Die persoon stagneer binne hierdie onsekerheid.  Baie mense leef die grootste 

deel van hulle lewe in die impasse.  Volgens Philippson (2002:4) word van 

hulpmiddels soos dwelms, drank, seks, ontspanning ensovoorts gebruik gemaak om  

die ongemak van die impasse hanteerbaar te maak. Die kliënt het egter ‘n behoefte 

aan kontak. Weerstand kom in hierdie laag voor. Die terapeut se rol is om weerstand 

te gebruik om bewustheid te bewerkstellig.  Deur in samevloeiing met die kliënt te 

gaan en ‘n obstruksie te skep, sal daar ongemak by die kliënt geskep word en 

beweging plaasvind. 
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2.3.5.4 Implosiewe laag 

 

 Tydens die laag meld Philippson (1996:4) dat die individu begin bewus word van die 

beperking wat hy op homself geplaas het.  Weerstand is nou oorbrug, maar die kliënt 

het gewoonlik hoë vlakke van angs en lae vlakke van energie.  Daar word ook na die 

laag as die laag van die dood verwys.  Selfmoord (retrofleksie) kan in die laag 

voorkom.  Die persoon wil nie langer wees soos voorheen nie. Daar word met nuwe 

gedrag wat ‘n opsie is, geksperimenteer. 

 

2.3.5.5 Eksplosiewe laag 

 

 Volgens Philippson (1996:4) is hierdie laag ‘n uitbarsting van energie. Indien die 

nuwe gedrag waarmee geëksperimenteer is suksesvol was, ontstaan nuwe gedrag. Die 

persoon is nou bewus van emosies en gedrag en onvoltooidhede word afgehandel. 

 

 Volgens die navorser verkry die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel is nou 

die geleentheid om deur middel van sy eie voorgrond en die hier-en-nou kontak met 

die traumatiese gebeurtenis en die gevolge daarvan te maak, om sy bewustheid 

daaroor te versterk en dialoog te vestig tussen hom en die traumatiese gebeure.   

 

2.4 DOELSTELLINGS VAN GESTALTSPELTERAPIE 

 

 Volgens Thompson en Rudolph (1996:144) is een van die sentrale doelstellings van 

gestaltterapie om die individu se bewussyn te verhoog, ten einde sy vermoë om in die 

hier en nou te leef, te bevorder.  Ander doelstellings is om die individu te leer om 

selfondersteunend op te tree deur verantwoordelikheid te aanvaar vir homself en om 

die bereiking van persoonlike integrasie te fasiliteer.  Hierdie aspekte, volgens Blom 

(2000:21) vorm ook die doelstellings van gestaltspelterapie en word gelyktydig 

tydens die terapeutiese proses aangespreek. 

 

 Doelstellings met betrekking tot die bevordering van selfondersteunende gedrag, 

bevordering van bewussyn van sy eie proses en bevordering van integrasie word 

vervolgens verder toegelig. 
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2.4.1 Bevordering van selfondersteunende gedrag. 

 

 Volgens Blom (2000:21) is ‘n terapeutiese doelwit van gestaltterapie daarop gerig om 

die kliënt te leer om meer verantwoordelikheid vir homself te aanvaar en minder 

steun van die omgewing te verlang, ten einde in ‘n volwasse persoon te ontwikkel. 

Volwassewording word beskou as die oorgang vanaf omgewingsteun na selfsteun.  

Selfondersteuning sluit volgens Yontef (1993:26) beide selfkennis en selfaanvaarding 

in.  Die kliënt moet deur middel van hulpverlening daartoe gelei word om homself te 

ken en te aanvaar.  Volgens Aronstam (in Blom, 2000:21) leer die kliënt hierdeur om 

al hoe meer verantwoordelikheid vir sy eie bestaan te aanvaar en is hy in staat om 

meer realistiese keuses vir sy gedrag te maak.  Daar word volgens Blom (2000:21) 

impliseer dat die persoon nie ander mense in sy omgewing benodig nie, maar dat daar 

eerder begrip vir die verhouding tussen die self en die omgewing bestaan.  

Selfondersteuning as doelstelling impliseer dat die kind begelei word om meer 

verantwoordelikheid vir homself en die bevrediging van sy eie behoeftes te neem, 

asook toepaslike keuse ten opsigte van behoeftebevrediging te kan maak. 

 

 Volgens die navorser behoort hierdie doelstelling ten opsigte van die adolessent nie 

op dieselfde vlak as ‘n volwasse persoon veronderstel te word nie.  Tydens 

spelterapie behoort die adolessent daartoe gelei te word om homself en sy behoeftes 

te ken, te verstaan en te aanvaar ten einde ouderdomsverwante verantwoordelike 

keuses ten opsigte van behoeftebevrediging te kan uitoefen. 

 

2.4.2 Bevordering van bewussyn van sy eie proses 

 

 Volgens Korb, Gorrell en Van De Riet (1989:69) is die kind se proses onderliggend 

aan sy gedrag en kan die proses vasgestel word deur op sy reaksie op alledaagse 

gebeurlikhede te let.  Tydens spelterapie kan daar van ‘n fantasie, waarin ‘n 

obstruksie voor die kind gelê word, gebruik gemaak word om vas te stel hoe die 

betrokke kind struikelblokke en probleme hanteer.  Die klem val hier nie noodwendig 

op die metode of tegniek wat gebruik word nie, maar eerder op wat die kind doen met 

dit wat van hom gevra word, hoe hy die situasie hanteer en homself ten opsigte van 

die taak wat voor hom gelê word, posisioneer. 
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 Oaklander (1988:184) beklemtoon dat daar daarop gelet moet word hoe die kind die 

taak wat voor hom gelê word, benader, hoe hy hierdie taak uiteindelik uitvoer en hoe 

die finale produk lyk.  Volgens Frazao (2002:3) verander die kind se proses 

deurlopend en kan dit op geen stadium van die terapeutiese proses agterweë gelaat 

word nie.  Volgens Blom (2000:21) sluit die kind se proses dus in dat die kind sy 

omgewing ken, veranwoordelikheid vir keuses neem, selfkennis, selfaanvaarding en 

die vermoë om kontak te kan maak, ontwikkel asook bewussyn op kognitiewe, 

sensoriese en affektiewe vlak verhoog.  Deur middel van bewussyn kom die kliënt 

weer in kontak met sy eie behoeftes en emosies en leer hy dus om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir wie hy is en wat hy doen. 

 

 Volgens Oaklander (in Blom, 2000:22) verhoog die kind se bewustheid ten opsigte 

van homself tydens die terapeutiese proses – wie hy is, wat hy voel, waarvan hy hou 

en nie hou nie, wat hy nodig het, wat hy doen en hoe hy dit doen – en gaan hy meer 

bewus word daarvan dat hy keuses kan uitoefen oor die uitdrukking van sy emosies 

en die wyse waarop hy sy behoeftes wil bevredig ten einde die eksplorering van nuwe 

gedrag op die proef te stel. 

 

 Vanuit die bogenoemde blyk dit volgens die navorser dat die bevordering van die 

adolessent - wat aan gesinsgeweld blootgestel word - se bewussyn (van sy eie proses) 

as doelstelling van gestaltspelterapie, impliseer dat hy kognitief, sensories en 

affektief ten volle in kontak gestel word met homself, maar ook met ander mense en 

sy omgewing, hy homself ken, aanvaar en verantwoordelikeid vir sy keuses neem. 

 

2.4.3 Bevordering van integrasie. 

 

 Volgens Blom (2000:23) is gestaltspelterapie nie gemoeid met simptome en analise 

nie, maar eerder met die organisme se totale bestaan en integrasie.  Integrasie en 

rypwording is prosesse wat nooit eindig nie en het ‘n direkte verband met die 

individu se bewussyn in die hier en nou.  Integrasie kan beskou word as die 

voltooiing van ‘n onvoltooidheid om ‘n nuwe geheel te vorm. Indien die kind se 

funksies geïntegreerd is, vorm sy sisteem ‘n geheel.  Die doel van integrasie is 

volgens Blom (2000:23) om die individu by te staan om meer sistematies en holisties 



 30

te funksioneer, ten einde sy volle aandag te skenk aan die toepaslike bevrediging van 

sy behoeftes. 

 

 Die afleiding kan gemaak word dat integrasie as doelwit van gestaltspelterapie 

impliseer dat die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel word, bygestaan moet 

word om as holistiese eenheid, sy kognisies, emosies, liggaam en sintuie te integreer 

ten einde onvoltooidhede op sy voorgrond te voltooi. 

 

2.5 'N TERAPEUTIESE PROSES VIR GESTALTTERAPIE MET DIE 

ADOLESSENT WAT AAN GESINSGEWELD BLOOTGESTEL WORD 

 

 Die navorser is van mening dat die kliënt en terapeut gedurende die terapeutiese 

proses saamwerk en dit bly ‘n deurlopende proses te wees.  Ten einde die kind se 

bewussyn van sy proses te verhoog, word ‘n bepaalde terapeutiese proses deur 

Oaklander (1994:289) vir gestaltspelterapie voorgestel, en ditword as volg bespreek: 

 

2.5.1 Bou van die terapeutiese verhouding. 

 

 Volgens Oaklander (1994:147) is die fokus tydens die eerste paar sessies hoofsaaklik 

daarop gemikom ‘n terapeutiese verhouding te bou.  Die terapeutiese verhouding 

word as die mees fundamentele aspek van die terapeutiese proses beskou en terapie 

hiersonder is waardeloos.  Die eerste paar sessies, waartydens die kind se terapeutiese 

behoeftes geassesseer word, is verder evaluerend van aard.  Die totstandkoming van 

die verhouding en die kind se vermoë tot kontakmaking is voorvereistes vir enige 

verdere terapie.  Aspekte wat ‘n rol speel met betrekking tot hierdie fase in die proses 

word vervolgens bespreek. 

 

• Totstandkoming van ‘n ek-jy-verhouding 

 

 Volgens Blom (2000:24) impliseer die ek-jy-verhouding dus dat die terapeut en die 

kind, ongeag aspekte soos ouderdom en status, op 'n gelyke vlak beskou word.  Dit 

dra waarskynlik daartoe by dat die kind gemaklik behoort te voel in die 

teenwoordigheid van die terapeut, nieteenstaande die feit dat die terapeut 'n 
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volwassene is.  Die kind sal binne hierdie ek-jy-verhouding dit waarskynlik makliker 

vind om homself te wees. 

 

• Bewussyn in die teenswoordige (hier en nou) 

 

 Volgens Blom (2000:26) is ‘n funksie van die gestaltterapeut om die kliënt se 

bewussyn in die hier en nou te fasiliteer. 

 

• Verantwoordelikheid 

 

 Volgens Blom (2000:26) blyk dit dat die terapeutiese verhouding vanuit die 

gestaltperspektief daarop berus dat beide die kind en die terapeut vir hul eie 

belewenisse, keuses en gedrag verantwoordelikheid moet aanvaar. 

 

• Ervaring en ontdekking 

 

Ervaring en ontdekking is ‘n primêre doel van die gestaltspelterapeut, om die kind te 

help om bewus te raak van sy proses.  Die klem val op die ervaring van die proses, 

van wat die kind doen en hoe hy dit doen, wie hy is, wat hy voel en wat hy wil hê.  

Aanvaarding hiervan lei tot die besef dat hy persoonlik keuses kan maak en met nuwe 

gedrag kan eksperimenteer (Blom, 2000:26). 

 

• Wyse van assessering 

 

 Volgens Blom (2000:27) is die wyse waarop die kind homself tydens die terapeutiese 

sessie aanbied dus die enigste aspek waarop assessering gerig kan word. 

 

• Weerstand 

 

 Weerstand is ‘n normale deel van die terapeutiese proses en is ‘n aanduiding van ‘n 

gebrek aan kontak by die kind.  Die kind het vanweë bepaalde redes, soos dat hy nie 

veilig voel nie, of omdat hy nie oor ‘n sterk genoeg sin vir die self beskik om aan 

homself innerlike ondersteuning te bied nie, nodig om kontak met die terapeut te 
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verbreek.  Hoewel die herhaaldelike voorkoms van weerstand tydens die terapeutiese 

proses as normaal beskou behoort te word, kan hoë vlakke van weerstand wat 

deurlopend by die kind voorkom waarskynlik kontakmaking tussen die terapeut en 

die kind negatief beïnvloed (Blom, 2000:29). 

 

2.5.2 Kontakmaking 

 

 Volgens Oaklander (1994:148) is kontakmaking ‘n primêre konsep vanuit die 

gestaltteorie en ‘n belangrike aanduider van die kind se proses.  Die kind se vermoë 

om goeie kontak te maak en te behou, is ‘n belangrike aspek wat aangespreek moet 

word tydens die terapeutiese proses.  Kontakmaking tussen die kind en die terapeut 

fasiliteer die ek-jy-verhouding.  Dit is ook ‘n belangrike aspek tydens elke sessie 

aangesien niks hiersonder kan gebeur nie.  Wanneer ‘n kind probleme ervaar om 

kontak met die terapeut te behou, kan die fokus van die terapie aanvanklik daarop 

gerig wees om die kind te help om gemaklik gesprek daaroor te voer, om kontak te 

maak en in stand te hou. 

 

 Kontakmaking tydens die terapeutiese proses sluit ook die vermoë in om soms 

toepaslik te kan onttrek, eerder as om rigied binne die ruimte waarbinne 

kontakmaking plaasvind, te bly.  ‘n Kind wat aanhoudend praat of nie alleen kan 

speel nie en altyd mense nodig het om mee te speel, kan as voorbeelde beskou word 

van ‘n kind wat nie oor die vermoë beskik om somtyds te onttrek nie.  

Kontakvaardighede kan beskou word as die hoe van kontak.  Hierdie vaardighede 

sluit in tas, kyk en sien, luister en hoor, proe, reuk, praat, klank, liggaamshouding, 

taal en beweging.  Kinders met kontakgrensversteurings benodig baie ervaringe om 

hul kontakvaardighede te verbeter tydens die terapeutiese proses (Oaklander, 

2004:24).  Die kind benodig bepaalde ondersteuning in homself, ten einde 

geblokkeerde emosies te kan uitdruk.  Drie komponente vir gesonde kontakmaking 

word ten opsigte van hierdie selfondersteuning onderskei, naamlik sensoriese 

kontakmaking, liggaamlike kontakmaking en versterking van die self (Oaklander, 

1994:291). 

 

 Positiewe kontakmaking tussen die terapeut en die kind impliseer dat toepaslike 

kontak en onttrekking tydens die terapeutiese sessie voorkom.  Soos reeds bespreek 
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in 2.3.3 is daar verskeie kontakgrensversteuring deur middel waarvan die kind kontak 

kan verbreek.  Wanneer die kind sy sintuie en liggaam inperk, sal sy vermoë tot 

emosionele uitdrukking en ‘n sterk sin vir die self waarskynlik gering wees.  Volgens 

Oaklander (1994:149) benodig die kind bepaalde ondersteuning in homself ten einde 

geblokkeerde emosies te kan uitdruk en onderskei drie komponente van hierdie 

selfondersteuning vir gesonde kontakmaking, naamlik sensoriese kontakmaking, 

liggaamlike kontakmaking en versterking van die self.  Die afleiding wat deur die 

navorser gemaak kan word, is dat kontakmaking tussen die terapeut en die adolessent 

waarskynlik as ‘n voorvereiste vir die bevordering van die adolessent se sin vir die 

self en emosionele uitdrukking beskou kan word.   

 

• Sensoriese en liggaamlike kontakmaking 

 

 Volgens Clarkson (1989:83) het die ontwikkeling van sensoriese en liggaamlike 

bewussyn spesifieke terapeutiese waarde vanuit die gestaltbenadering, aangesien dit 

daartoe bydra dat die kliënt weer as ‘n holistiese eenheid van denke, emosies en 

liggaam funksioneer.  Individue verloor dikwels in ‘n groot mate hulle sensoriese 

bewussyn en sensitiwiteit ten opsigte van hulle liggaam as gevolg van traumatiese 

gebeure in hulle lewe.  Thompson en Rudolph (1996:150) meld dat deur te fokus op 

die kind se sensoriese en liggaamlike kontakmaking, hy meer bewus word van sy 

emosies wat hy op ‘n spesifieke oomblik ervaar. 

 

 Die navorser is van mening dat weens die impak van die trauma  van die 

gesinsgeweld waaraan die adolessent blootgestel word, die adolessent homself nie net 

sensories nie, maar ook liggaamlik emosioneel daarvan kan afsluit.  Dit is nodig dat 

daar tydens terapie deur die terapeut gefokus word op byvoorbeeld die adolessent se 

asemhaling en liggaamsproses om emosionele kontakmaking te verseker. 

 

• Versterking van die sin vir die self 

 

 Die kind met emosionele probleme het gewoonlik ‘n beskadigde sin vir die self en 

ontwikkel ‘n disfunksionele wyse om sy behoeftes te bevredig, wat dan deel van sy 
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proses uitmaak.  ‘n Goeie sin vir die self is ‘n voorvereiste vir goeie kontak met 

andere en die omgewing. 

 

 Die navorser is van mening dat die adolessent se sin vir die self tydens  verskillende 

fases van die terapeutiese proses versterk kan word soos byvoorbeeld om met klei te 

werk.  Dit kan op sy beurt weer bydra tot spontane emosionele uitdrukking. 

 

2.5.3 Emosionele uitdrukking 

 Volgens Oaklander (1994:292) is selfondersteuning ‘n voorvereiste vir emosionele 

uitdrukking.  Vervolgens onderskei Oaklander (1994:292) in haar model tussen twee 

hoofaspekte van emosionele uitdrukking wat tydens die terapeutiese proses 

aangespreek moet word, naamlik die uitdrukking van aggressiewe energie en die 

uitdrukking van emosies. 

 

• Uitdrukking van aggressiewe energie 

 

 Volgens Blom (2000:40) verwys aggressiewe energie na die energie wat benodig 

word om aksie te neem of emosies te kan uitdruk.  Kinders met probleme verwar 

dikwels hierdie energie en hanteer dit deur middel van kontakgrensversteurings.  Is 

dit waarskynlik nodig dat die kind verskeie geleenthede moet kry om hierdie energie 

op ‘n speelse, nie-bedreigde wyse te kan uitdruk.   

 

• Uitdrukking van emosies 

 

 Volgens Schoeman (1996:52) is die kind se emosionele uitdrukking ‘n belangrike 

aanduiding van die aard van sy proses.  Sommige kinders is nie bewus van wat 

emosie is nie.  Dit beteken nie dat hulle nie emosie ervaar nie, maar eerder dat hulle 

nie weet hoe om dit te verbaliseer nie.  Kinders is ook dikwels geneig om negatiewe 

emosies te onderdruk en sal selde op hul eie tydens ‘n terapeutiese sessie aankondig 

dat hulle oor ‘n emosioneel pynlike aspek wil gesels.  Emosionele pyn en 

onverwerkte emosies word egter dikwels deur die kind se gedrag en proses 

gereflekteer.  Hulpverlening aan die kind om sy onderdrukte emosies te indentifiseer 

en uit te druk is ‘n noodsaaklike aspek tydens terapeutiese werk met die kind. 
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 Volgens Oaklander (1994:151) is ‘n verdere aspek wat tydens hierdie fase 

aangespreek word, hanteringstrategieë wat die kind vir spesifieke emosies kan benut, 

soos aanvaarbare wyses waarop die kind sy woede kan uitdruk.  Hierdie 

hanteringswyses word gewoonlik neergeskryf en in die spelterapeut se kantoor 

geoefen.   

 

 Dit wil vir die navorser voorkom asof die uitdrukking van aggressiewe energie, deur 

byvoorbeeld 'n brief te skryf aan die oortredende ouer in gesinsgeweld, 'n 

voorvereiste vir gesonde emosionele uitdrukking is en dat daar van die adolessent 

toestemming verkry moet word om oor sy emosies te wil praat.  Indien toestemming 

verkry is, leer hy dan dat hy keuses kan maak oor die uitdrukking van sy emosies en 

hoe om dit reg te hanteer. 

 

2.5.4 Selfvertroeteling 

 

 Volgens Blom (2000:41) blameer ‘n kind homself vir die trauma in sy lewe, 

nieteenstaande die hoeveelheid ondersteuning wat hy van sy terapeut of sy ouers 

ontvang.  Hierdie emosies kan bydra tot fragmentasie van die self.  Die kind beleef 

die polariteit van die een deel van hom wat selfondersteunend word, terwyl ‘n ander 

deel steeds angs ervaar.  Tydens terapie is dit belangrik dat die kind gehelp word om 

die ondersteunende deel in homself te benut, om ten opsigte van die skadelike deel 

meer aanvaardend en selfvertroetelend teenoor homself op te tree.  Volgens 

Schoeman (1996:181) moet die kind leer om homself te vertroetel om sy beheer in 

stand te hou.  Hy moet homself kan vergewe en verder bewus wees van die polariteite 

in sy lewe, sowel die slegte as die goeie en moet die selfvertroetelende gedeeltes van 

homself aanvaar, ten einde integrasie van die self te ervaar. 

 

 Volgens Blom (2000:43) word die kind deur middel van selfvertroeteling gehelp om 

polariteite in homself te integreer, deur daardie deel in homself wat hy blameer vir sy 

trauma te aanvaar en te vertroetel en homself te kan vergewe.  'n Verdere aspek wat 

deur Blom (2000:43), tydens hierdie fase aangespreek word, is dat kinders 

vaardighede aanleer om hulself goed te behandel, aangesien hulle dikwels dink dat 

dit selfsugtig is om goed te wees vir hulleself.  Hulle verwag dat ander hulle goed 

moet behandel en voel teleurgesteld as dit nie gebeur nie.  Die eerste deel van die 
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selfvertroetelingsproses sluit in dat die kind in kontak moet kom met daardie aspekte 

van homself, wat hy haat, ten einde die funksie daarvan te begryp.  Dit is dikwels 

introjekte vanuit sy vroeë kinderjare.  Die kind volgens Blom (2000:43) identifiseer 

hom dikwels in totaliteit met daardie deel, wat dan lei tot fragmentasie.  Wanneer die 

kind tot insig kom dat dit slegs 'n deel van hom verteenwoordig, verkry hy nuwe 

beheer.  Hierdie aspek word dan deur middel van verskeie spelterapietegnieke 

vergroot en in besit geneem en verteenwoordig dikwels die kind se jonger self.  

Hierna word hulp aan die kind verleen om 'n vertroetelende deel in homself te vind 

ten einde die deel wat hy haat te vertroetel. 

 

 Vir die navorsers blyk dit uit bogenoemde dat die adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word geleer moet word, dat dit nie verkeerd is om goed te wees vir 

homself nie.  Dit kom verder voor asof die adolessent eers gehelp moet word om die 

aspekte in homself wat hy nie aanvaar nie, te besit en te ervaar en daarna om 'n ander 

aspek in homself te vind wat hierdie polariteit kan vertroetel.  Praktiese tegnieke wat 

deur Blom (2004:39) voorgestel word is die Monster –en Leëstoeltegniek. 

 

2.5.5 Terminering 

 

 Volgens Oaklander (in Blom, 2000:43) vorm terminering 'n belangrike fase in die 

gestaltspelterapieproses en word dit nie net beskou as die beëindiging van terapie nie.  

Terapie kan in 'n mate beskou word as die figuur op die kind se voorgrond en die 

voltooiing van hierdie gestalt bied aan die kind toestemming om na 'n nuwe plek te 

beweeg.  Namate die kind se behoeftes bevredig is, nuwe beheer en bemeestering 

verkry word en nuwe ontdekkings gemaak word, beleef hy 'n fase van homeostase.  

Ten opsigte van kinders is daar egter nie werklik van terminering sprake nie, 

aangesien 'n kind ontwikkelingsgewys oor beperkte vermoëns beskik om sekere 

situasies terapeuties te hanteer.  Afsluiting van terapie vind dus op 'n bepaalde 

stadium plaas, hoewel dit verskeie kere in die kind se lewe nodig kan wees om weer 

vir terapie in te skakel, soos wanneer hy as gevolg van sy kognitiewe en emosionele 

ontwikkeling deur verdere onvoltooihede moet werk. 

 Volgens Van der Merwe (1996:8) is dit moeilik vir kinders moeilik om die 

terminering van sessies te aanvaar en ondervind hulle probleme daarmee.  Sy emosies 

met betrekking tot terminering moet ook hanteer word. 
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 Hierby sluit Oaklander (in Blom, 2000:43) aan deur te meld dat terminering 'n 

belangrike fase in die terapeutiese proses is waaraan spesiale aandag gewy moet 

word.  Sy beklemtoon die feit dat vroegtydige voorbereiding daarop is belangrik ten 

einde te verhoed dat die adolessent dit as verwerping beleef.  Die adolessent moet 

waarskynlik ook genoeg geleentheid gebied word om sy emosies met betrekking tot 

terminering uit te druk.  Met verloop van tyd kan dit weer nodig vir die adolessent 

wees om vir terapie in te skakel, ten einde nuwe onvoltooidhede aan te spreek.  Dit is 

belangrik dat daar tydens terminering daarop gefokus sal word dat die adolessent wat 

aan gesinsgeweld blootgestel is selfhandhawend kan optree.  Dit beteken nie dat hy 

ongevoelig en onbetrokke teenoor ander moet optree nie, maar dat hy kan besluit wat  

hy uit die lewe wil hê en om dit na te streef en om verantwoordelikheid vir homself te 

aanvaar deur middel van selfvertroeteling en bemagtiging. 

 

2.6 SAMEVATTING 

 

 In hierdie hoofstuk is daar gefokus op kernbegrippe van gestalt, tersaaklike teoretiese 

konsepte van die Gestaltteorie en die doelstellings van Gestaltspelterapie as modus 

van intervensie met die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel is. 

 

 Die gestaltbenadering bied 'n teorie wat die kind in totaliteit kan aanspreek, dit wil sê 

sy kognitiewe, kinestetiese en sosiale behoeftes.  Deur te fokus op die innerlike kind 

kan die terapeut waardevolle inligting versamel en die kind begelei tot kontakmaking, 

ervaring en bewuswording wat daartoe lei dat die kind bemagtig word om met sy 

sake te handel. 

 

 In die volgende hoofstuk sal daar aandag geskenk word aan die adolessent se 

ontwikkelingsfase, omskrywing van gesinsgeweld, vorme van gesinsgeweld en die 

gevolge en effek daarvan spesifiek op die adolessent. 
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HOOFSTUK 3: DIE ADOLESSENT AS SLAGOFFER WAT AAN 

GESINSGEWELD BLOOTGESTEL WORD. 

 

3.1 INLEIDING 

 

 Dit is vir die navorser wat terapeutiese werk met adolessente wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word, duidelik dat gesinsgeweld 'n sneeubal-effek het op die wat daaraan 

blootgestel word. 

 

 In hierdie hoofstuk word daar 'n literatuurstudie gedoen van die hoërskoolkind, wat 

die adolessent is, asook 'n teoretiese agtergrond van gesinsgeweld in die algemeen en 

die effek en gevolge wat dit op die adolessent het. 

 

 Volgens Schoeman (2001:27) kan adolessensie beskryf word as die 

ontwikkelingsfase tussen kinderjare en volwassenheid. 

 

 Soos genoem onder 1.12.1 is "adolessensie" volgens Potgieter (2000:1) afgelei van 

die Latynse werkwoord "adolescare" wat beteken "groot te word" of  "om te groei na 

volwassenheid".  Volgens Potgieter (2000:1) dui adolessensie op 'n groeiproses met 

die doelwit om volwassenheid te bereik. 

 

 Vir die doeleindes van hierdie studie word daar gekyk na die adolessent as die kind 

tussen die ouderdom dertien jaar en agtien jaar.  Binne hierdie fase het die adolessent 

bepaalde ontwikkelingstake wat hy suksesvol moet bemeester om uiteindelik oor te 

beweeg na vroeë volwassenheid.  Dit is van belang dat die spelterapeut goed onderrig 

en bekend moet wees met die bepaalde ontwikkelingsfases en –take van die 

adolessent met die doel om die adolessent as kliënt te help om die gewaarwordinge 

van sy ervarings ten opsigte van die gesinsgeweld in totaliteit te verbeter.  Die 

ontwikkelingsfase van die adolessent sal vervolgens bespreek word. 

 

 Alvorens die onderskeie ontwikkelingsfases van die adolessent bespreek word, is dit 

belangrik om te meld dat vanweë die feit dat die adolessent nou begin om na 

volwassenheid te groei, daar ook bepaalde ontwikkelingtake binne hierdie fase is wat 

hy suksesvol moet voltooi.  Hierdie take word nou bespreek: 



 39

3.2 DIE ADOLESSENT SE ONTWIKKELINGSTAKE 

 

 Volgens Louw, Van Eeden en Louw (1998:395-396) is die onderstaande ter sake: 

• Aanvaarding van 'n veranderde liggaamlike voorkoms, begrip hê vir wat 

gebeur. 

• Ontwikkeling van 'n manlike of vroulike rol-identiteit 

• Ontwikkeling van kognitiewe vaardighede en verwerwing van kennis  

• Ontwikkeling van 'n eie identiteit 

• Ontwikkeling van onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes 

• Keuse van en voorbereiding van 'n beroep 

• Ontwikkeling van sosiaal verantwoordelike gedrag 

• Aanvaarding en aanpassing van sekere groepe  

• Aanknoop van heteroseksuele verhoudings 

• Ontwikkeling van 'n sterk emosionele band met 'n ander persoon 

• Voorbereiding vir die huwelik en gesinsverantwoordelikhede 

• Bereiking van ekonomiese onafhanklikheid 

• Ontwikkeling van morele begrippe en waardes wat as riglyne vir gedrag kan 

dien 

• Ontwikkeling van 'n waardestelsel wat verband hou met 'n realistiese en 

wetenskaplike wêreldbeskouing 

• Ontwikkeling van 'n lewensfilosofie 

 

 Die navorser is van mening dat die spelterapeut deurentyd die voorafgaande 

ontwikkelingstake van die adolessent, wat aan gesinsgeweld blootgestel word, in 

gedagte moet hou, aangesien dit relevant is vir die daarstelling van 'n 

vertrouensverhouding gedurende die assesseringsonderhoude. 

 

 Vervolgens word riglyne gegee rondom die ontwikkelingsfase van die adolessent. 

 

3.3 DIE ONTWIKKELINGSFASE VAN DIE ADOLESSENT 

 

3.3.1 Liggaamlike ontwikkeling 
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 Volgens Louw et al. (1998:401) ervaar die adolessent 'n groeiversnelling en word hy 

fisies baie vinnig groter.  Vir die adolessent is hierdie liggaamlike veranderinge 

moeilik in die sin dat sy liggaam in totaliteit verander en dat daar dikwels lompheid 

voorkom.  Die effek van die hormonale veranderinge veroorsaak ook dikwels 

passiwiteit en moegheid by die tiener (Louw et al., 1998:401).   

 

 Die navorser is van mening dat die spelterapeut begrip moet hê vir hierdie passiwiteit 

van die adolessent en daarmee in samevloeiing moet gaan. 

 

3.3.2 Kognitiewe ontwikkeling 

 

3.3.2.1 Formeel operasionele denke (Absolute denke) 

 

Die ontwikkeling van die adolessent se kognitiewe ontwikkeling word aan die hand 

van Piaget se teorie verduidelik:  Die adolessent se denke word gekenmerk deur 

absolute denke.  Volgens Louw et al. (1998:418-422) is dit as volg: 

 

• Hy kategoriseer dinge volgens onveranderbare kenmerke. 

• Die omgewing het 'n groter invloed as die individu self. 

• Hy glo dat daar slegs een oorsaak is wat 'n resultaat bepaal. 

• Hy glo dat daar geen uitsonderings op die reël is nie. 

• Hy glo dat kennis wat hulle reeds het nie teenstrydig kan wees met nuwe 

kennis wat hy kan bekom nie. 

• Hy beskou iets as reg of verkeerd, waarheid of leuens, swak of sterk. 

• Hy plaas mense en dinge in kategorieë wat nie kan verander nie, al dui nuwe 

inligting daarop dat die oorspronklike kategorisering foutief was.   

 

3.3.2.2 Effek van kognitiewe veranderinge op sekere aspekte van hulle ontwikkeling 

 

• Ouer-kind verhouding  

 Die adolessent se hipotetiese denke beïnvloed sy behoefte om eie besluite te 

neem. 

• Hy bevraagteken alles. 
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• Hy vergelyk die moontlike met die werklikheid. 

 Hy raak bewus van inkonsekwenthede tyssen die waardes van hulle ouers en 

werklike gedrag.  Beoordeling van sosiale, politieke en religieuse stelsels.  Die 

adolessent raak betrokke by intense besprekings oor hierdie stelses ten einde 

voordele en nadele met mekaar te vergelyk. 

• Adolessente idealisme 

Die adolessent is baie idealisties, neem dikwels nie die realiteit in ag nie. 

• Toenemende introspeksie 

Die adolessent ervaar 'n intense bewustheid van homself en vergelyk homself 

voortdurend met ander. 

• Kreatiwiteit 

 Kreatiwiteit word dikwels benadeel deur die adolessent se nood aan konformering 

met die portuurgroep.  Hy besit 'n groot kapasiteit tot skeppende 

uitdrukkingsvermoë. 

• Egosentrisme 

 Volgens Louw et al. (1998:422-425) en Potgieter (2000:5) het die adolessent 

amper 'n denkbeeldige gehoor.  Die gedagte aan die denkbeeldige gehoor verhoog 

sy besorgdheid oor sy fisiese voorkoms.  Hierby sluit aan die adolessent se 

persoonlike fabel ten opsigte van homself.  Die persoonlike fabel laat die 

adolessent glo dat hy uniek en spesiaal is, onkwesbaar en onvernietigbaar. 

 

3.3.3 Emosionele ontwikkeling 

 

Volgens Erikson (in Potgieter, 2000:4) is die tiener in die emosionele 

ontwikkelingsfase waar hy 'n identiteit moet ontwikkel teenoor die moontlikheid van 

identiteitsverwarring.  Ten einde identiteit te kan ontwikkel, behoort die adolessent: 

• 'n Kontinue geïntegreerde geheelbeeld van die self te vorm wat oor die tydperk 

dieselfde persoon simboliseer. 

• 'n Sosio-kulturele identiteit te vorm, met ander woorde te identifiseer met 'n 

bepaalde kultuur of verwysingsgroep. 

• 'n Geslagsrol-identiteit te vestig waar die tiener sy geslagsrypheid asook sy 

identiteit as manlik of vroulik moet aanvaar. 

• 'n Beroepsidentiteit te vestig met 'n realistiese beroepskeuse. 
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• 'n Eie waardestelsel en lewensfilosofie te ontwikkel. 

 

Erikson (in Potgieter, 2000:4) beskryf die identiteitsverwarring by die tiener as volg: 

"I ain't what I ought to be, 

I ain't what I am going to be, 

But I ain't what I was." 

 

Identiteitsverwarring veroorsaak dikwels by die tiener dat hy iets word wat hy nie wil 

word nie, of dat hy betrokke raak in negatiewe aktiwiteite soos dwelmmisbruik en 

jeugmisdaad (Potgieter, 2000:4). 

 

Die navorser is van mening dat as gevolg van die kompleksiteit van die fase van 

adolessensie, is dit vir die navorser duidelik dat die adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word, emosioneel 'n groter verwardheid kan beleef.  Daar moet tydens  

die terapeutiese proses veral gefokus word op die terapeut se beskikbaarheid, 

aanvaarding en nie-veroordeling van die adolessent se proses.   

 

3.3.4 Morele ontwikkeling 

 

Volgens Berk (in Potgieter, 2000:5) is daar verskeie faktore wat 'n rol in die 

adolessent se morele ontwikkeling speel. 

• Sy vermoë tot formeel-operasionele denke, deurdat hy die gevolge van gedrag 

kan besef. 

• Om verskillende hipoteses op te stel, te ondersoek en te toets of hy dit gaan 

aanvaar of verwerp. 

• Ouerlike houdings en optrede 

 Die verhouding van die adolessent met die ouers sal in 'n groot mate bepaal of 

die adolessent die ouer se waardes en norme sal internaliseer. 

• Interaksie met portuurgroep. 

 Die bespreking en konfrontasie van verskillende morele aspekte bevorder 

morele ontwikkeling.  Die portuurgroep besluit dikwels vir die adolessent wat 

reg en verkeerd is.  Verskillende stadiums in portuurgroepverhoudings word 

deur Potgieter (2000:4) onderskei: 
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 Stadium 1: Klieks ontstaan 

Klieks ontstaan waar seuns en meisies aparte groepe vorm.  Dit bestaan 

gewoonlik uit vyf tot sewe lede van dieselfde geslag en dieselfde ouderdom. 

 Stadium 2: Klieks begin met mekaar meng 

Klieks van dieselfde geslag bied 'n veilige basis waaruit daar met die 

teenoorgestelde geslag kontak gemaak kan word. 

 Stadium 3: Heteroseksuele klieks vorm 

Die heterosekuele klieks word gevorm deur seuns en dogters wat dieselfde 

waardes, belangstelling en houdings het. 

 Stadium 4: Die losgroep word gevorm 

Die losgroep word gevorm wat bestaan uit 'n versameling van die 

voorafgemelde heteroseksuele klieks. 

 Stadium 5: Die losgroep disintegreer - paartjies vorm 

 Die adolessent wat by hierdie studie in geskakel het was verteenwoordigend 

van al die voorafgenoemde stadia. 

• Godsdiens 

 Godsdienstige adolessente ervaar hulle toekoms as meer voorspelbaar, is 

minder angstig en het meer sekuriteit.  Minder voorhuwelikse seksuele 

aktiwiteite, alkohol- en dwelmmisbruik kom by hulle voor. 

• Sosio-ekonomiese status 

 Middelklas persone is geneig om hoër vlakke van redenering te bereik as 

persone uit 'n laer sosio-ekonomiese klas. 

 

Volgens die navorser moet die spelterapeut die adolessent tydens die 

gestaltspelterapeutiese proses begelei om self keuses te maak en verantwoordelikheid 

vir keuses en besluite neem.  Ten einde dit suksesvol te bereik, is 'n opregte 

belangstelling van die spelterapeut 'n voorvereiste. 

 

3.4 GESINSGEWELD EN OMSKRYWING DAARVAN 

 

Gesinsgeweld word deur Potgieter (2001:1) omskryf as alle verbode en nie-verbode 

geweld wat binne die gesin teenoor mekaar gebruik word.  Dit sluit dus in verbale en 
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nie-verbale optrede binne die gesin vanaf een volwassene na 'n ander volwassene of 

vanaf 'n volwasse persoon na 'n kind of vanaf 'n kind na 'n volwasse persoon. 

Hierdie konsep sluit ook aan by Holmgren (2001:36) wat die vorme van gesinsgeweld 

as volg uit eengesit het. 

 

• Geweld deur volwassenes in die gesin 

- aanranding van eggenoot, verloofde, intieme vriend (in) 

- aanranding, mishandeling en verwaarlosing van kinders 

 

• Geweld deur kinders in die gesin 

- aanranding, mishandeling en verwaarlosing van ouers 

- mishandeling en aanranding van suigelinge 

 

• Geweld deur kinders en volwassenes 

- verwaarlosing, aanranding en mishandeling van die grootouers 

 

Uit bogenoemde kan gesien word dat gesinsgeweld 'n wye begrip is en dat dit die 

kerngesin, sowel as die uitgebreide gesin insluit.  As daar gepraat word van 

gesinsgeweld word daar verwys na geweld binne die gesin, gewoonlik een van die 

gesinslede teenoor 'n ander, met die intensie om beheer uit te oefen (Palermo, 

1994:185).  Die kern hier is die intensie van die oortreder om 'n ander persoon/e van 

sy gesin leed aan te doen hetsy fisies, emosioneel, seksueel, verbaal en/of ekonomies.  

Hierdie konsep sluit nie net die verhouding tussen die egpaar in nie, maar verwys ook 

na die langtermynverhouding tussen persone van dieselfde geslag of ongetroude 

paartjies tussen persone van dieselfde geslag of ongetroude paartjies wat saamwoon.   

 

Dit sluit dus enige persoon in wat lank genoeg saamwoon om 'n gesinstruktuur te 

vorm (Humphreys, 2000:1). 

 

Volgens die navorser wil dit voorkom dat gesinsgeweld 'n komplekse probleem is.  

Dit affekteer nie net die individuele man en vrou nie, maar ook hulle kinders, 

families, vriende en gemeenskap.  As gevolg hiervan het gesinsgeweld geen 
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eenvoudige oplossing nie en kan instansies - volgens die navorser - nie genoeg hulp 

verleen nie.   

 

Alhoewel baie inligting beskikbaar is oor gesinsgeweld in die VSA, Australië en 

Nieu-Seeland, is daar min bronne oor gesinsgeweld in Suid-Afrika.  Weinig of geen 

inligting bestaan oor die bemagtiging van adolessente slagoffers deur middel van 'n 

spelterapeutiese proses nie.  Dit is die navorser se doel om laasgenoemde aspekte 

bymekaar uit te bring soos wat daar in punt 1.4.2 bladsy 4 uit een gesit is. 

 

3.5 DIE VORME VAN GESINSGEWELD 

 

Gesinsgeweld kan op 'n gegewe oomblik verskeie oorvleuelende geweldselemente 

omvat.  Sodanige individuele elemente is deur Browne en Herbert (1997:13) en 

Kakar (1998:46,47,51,52,53) as vorme van gesinsgeweld onderskei.  Skematies kan 

dit soos volg voorgestel word: 

DIAGRAM 1 

VORME VAN GESINSGEWELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Fisiese mishandeling 

 

• Definiëring 

Fisiese mishandeling is die toediening van dreigemente, fisiese pyn en/of 

beserings.  Dit is verder die algemeenste vorm van geweld in intieme 

verhoudings. 

GESINSGEWELD EMOSIONEEL VERBAAL 

FISIES 

SEKSUEEL 
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• Voorkoms 

 Die algemeenste vorm van fisiese mishandeling sien soos volg daar uit: 

- Klap: gewoonlik aan die gesig, lyf, arms en bene, deur 'n oop hand of vuis te 

gebruik 

- Verwurging, of brand van die slagoffer deur die gebruik van sigarette 

- Geweld deur die gebruik van objekte soos stokke en /of  'n lyfgordel 

- Geweld deur die gebruik van wapens soos messe en vuurwapens 

- Die gooi en/of vernietiging van besittings 

 

Minder ernstige aksies soos knyp, stoot en stamp ontwikkel oor die langtermyn tot 

ernstiger dade.  Fisiese mishandeling laat merke op die slagoffer wat herken word en 

maklik bewys kan word. 

 

3.5.2 Seksuele mishandeling 

 

• Definiëring 

 Seksuele mishandeling is nie net fisiese geweld wat pyn veroorsaak nie, maar ook 

enige seksuele kontak sonder toestemming van die betrokke party.  Dit is egter 

nie beperk tot die daad self nie. 

 

• Voorkoms 

- Koestering 

- Gedwonge seks met die slagoffer en/of die verwagting van slagoffer om 

seks met vriende of medewerkers te hê 

- Vernederende aanmerkings tydens die daad 

- Orale seks 

- sodomie 

In teenstelling met bogenoemde kan die oortreder ook seks gebruik om te vergoed vir 

sy geweldadige gedrag deur liefdevolle, romantiese en teer optrede. 

 

3.5.3 Verbale mishandeling 

 

• Definiëring 
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 Verbale mishandeling sluit die verbale dreigemente van fisiese aanranding en 

gewelddadige verbale uitbarstings in. 

 

• Voorkoms 

 Die voorkoms van verbale geweld sien dieselfde daaruit as met emosionele 

mishandeling, met die verskil dat die klem lê op verbale dominansie van die 

oortreder teenoor die slagoffer.  Dit beteken dat daar geen geleentheid gegee 

word vir die uitdrukking van die slagoffer se gevoelens nie. 

 

Hierdie konstante vernedering kan oor 'n tydperk die ander party se 

geloofwaardigheid oor hom/haarself vernietig en lei tot 'n swak selfbeeld.  Die 

slagoffer glo dat hy/sy nutteloos is, asook die oorsaak van die geweld is. 

 

Die Domestic Violence Act 116 (1998) sluit by bogenoemde vorme aan, maar sluit 

ook in: 

- Ekonomiese mishandeling 

- Intimidasie 

- Aanhoudende teistering 

- Afloerdery 

- Vernietiging en beskadiging van eiendom 

- Enige gedrag teenoor die slagoffer wat op beheer en mishandeling 

neerkom 

- Enige toetrede tot die slagoffer se eiendom sonder toestemming, en waar 

dieselfde verblyf gedeel word. 

 

Oor die algemeen wil dit voorkom of vroue meer gebruik maak van emosionele 

mishandeling en verwaarlosing.  Die gebuik van fisiese mishandeling word ewe veel 

deur mans en vrouens gebruik.  Verder moet ook gelet word daarop dat baie van die 

beserings nie altyd opsigtelik is nie (sien seksuele, verbale en emosionele mishandeling).  

Die meeste insidente vind ook in die nag plaas (Olivier, 1994:26). 

 

Browne et al. (1997:8) beweer verder dat daar binne hierdie hoofkategorieë van 

gesinsgeweld twee dimensies van geweld is, naamlik die aktiewe en passiewe dimensie. 
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Die aktiewe dimensie van geweld sluit alle gewelddadige dade binne die konteks van 

fisiese, seksuele, emosionele en verbale mishandeling in waar die aggressie direk gerig is 

teen die ander party.  Die passiewe dimensie se aggressie word gewys deur sonder enige 

gevoel teenoor die slagoffer op te tree, asook totale vermyding van konflik met die 

slagoffer. 

 

Volgens Browne et al. (1997:8) is dit verder belangrik om daarop te let dat geweld tussen 

hierdie twee dimensies beweeg en dat dit in die meeste gevalle oorvleuel, byvoorbeeld: 

seksuele en fisiese mishandeling kan vooruitgeloop word en gepaard gaan met 

sielkundige, emosionele en materiële geweld.  Hierdie vorme van geweld het negatiewe 

gevolge op die hele gesin. 

 

3.6 DIE GEVOLGE VAN GESINSGEWELD 

 

Die kind wat grootword in 'n gesin met geweld leer hoe om die gesin se geheime te 

hou.  Hierdie kind se basiese behoefte aan 'n veilige en standvastige huis word 

onbeantwoord gelaat.  Geweld, hoe pynlik ook al, word beskou as normaal en 

aanvaarbaar binne die samelewing, en 'n mens kan nie in sy wildste drome begryp dat 

'n persoon vir wie hy lief is, hom sal seermaak en manipuleer om sy sin te kry nie  

 (Wilson, 1997:31). 

 

 Kinders wat blootgestel word aan gesinsgeweld kan nie, of wil nie, oor hulle 

gevoelens praat nie.  Gedragsprobleme is nie ongewoon by hierdie kinders nie.  Die 

aard en erns van sodanige gedragsprobleme is 'n goeie indikator van hoe die kind(ers) 

dit hanteer.  In Wilson (1997:36) word sekere aspekte van kinders se optrede in krisis 

getoon naamlik: 

• Die vertel van leuens 

• Oorsensitiwiteit 

• Diefstal 

• Vrees vir die donker 

• Verandering in eetpatrone en/of die verlies van eetlus 

• Verbale mishandeling en terugpratery 

• Rol-omkering soos wanneer een ouer se rol oorgeneem word 
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• Rebelsheid teenoor dissipline 

• Regressie soos enurese, wil 'n bottel hê, babataal, duimsuig 

• Geweldadige gedrag soos skop, slaan en baklei 
 

 Volgens Rudo, Powel en Dunlop (1998:94) kan adolessente-kinders wat 

gesinsgeweld beleef as beide getuie en slagoffer gesien word.  In 'n poging om hulle 

veiligheid te bewaar, word van hierdie adolessente en kinders gedwing om weg te 

vlug van hulle huise en is dan sonder geld, klere en skoolboeke.  So word hulle 

lewens omvergegooi en is dit verstaanbaar dat hoë angsvlakke beleef word en 

ontwikkelingsagterstande ontstaan.  Hulle hele bestaan verander.  Namate die 

adolessente ouer en meer volwasse word, toon hulle simpatie teenoor die moeder 

(Wilson, 1997:32). 
 

 In Wilson (1997:33-34) is dit duidelik dat alhoewel kinders van verskillende 

ouderdomme dieselfde gevolge toon, daar wel in elke ontwikkelingstadium van die 

kind sekere belangrike aspekte is wat beïnvloed word deur gesinsgeweld 
 

DIAGRAM 2 
 

DIE EFFEK VAN GESINSGEWELD OP DIE ONTWIKKELINGSFASE VAN 

ADOLESSENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gesinsgeweld is 'n ernstige probleem wat die emosionele ontwikkeling van die kind 

bedreig.  Navording deur die "National Centre on Child Abuse Presenteation" beweer 

dat 3,3 miljoen kinders elke jaar konflik tussen ouers aanskou, en dat aanskouing van 

Die 
 adolessent 

• Gedurende hierdie ontwikkelingsfase ontwikkeling die kind intieme verhoudinge buite die 
gesin 

• Kinders gedurende hierdie ontwikkelingstadium oefen die kommunikasiepatrone wat hulle by 
die huis geleer hat. 

• Vir die adolessent wat uit 'n gesin met geweld kom, kan dit die begin beteken van toepassing 
van geweld in sy eie intieme verhoudinge of die aanvaarding van geweld en dreigemente van 'n 
vriend of vriendin 

• Van die volgende gedrag kan deur adolessente getoon word: 
- Omdat hulle onafhanklik wil wees en weg wil kom van die geweld, hardloop baie 

kinders weg van die huis 
- Sommige tieners raak vandalisties in 'n poging  om hulle frustrasie en aggressie uit 

te  leef en beland in die jeughof. 
- Sommige seuns mishandel hulle moeders, broers en susters omdat sit van kleintyd 

aan hulle gemodelleer is. 
- Ouer kinders kan die ouer se rol en verantwoordelikheid oorneem. 
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geweld tussen ouers deur die kind beleef word asof hy/sy die slagoffer is daarvan 

(Van Rensburg et al;1998:12). 

 

            Gesinsgeweld is 'n ernstige probleem wat die emosionele ontwikkeling van die kind 

bedreig.  Navorsing deur die "National Centre on Child Abuse Presentation" veweer 

dat 3,3 miljoen kinders elke jaar konflik tussen ouers aanskou, en dat aanskouing van 

geweld tussen ouers deur die kind beleef word asof hy/sy die slagoffer is daarvan 

(Van Rensburg , Van der Walt en De Jager, 1998:12). 

 

 Die navorser is van mening dat al is die kind nie direk die slagoffer van die geweld in 

die gesin nie, maar net 'n getuie, kan die kind nog steeds beskou word as 'n slagoffer 

van emosionele mishandeling bloot omdat die kind blootgestel is daaraan.  In hierdie 

verband verwys MacKenzie-Keating en McDonald (1997:99) en Mullender en 

Morley (1994:235) na 'n nege-jarige seun met die volgende: "My dad was yelling at 

my mom and he was crashing the door with a knife, and then he smashed the bar.  I 

was afraid he was going to kill her".   

 

 Huidige navorsing het getoon dat die blote aanskouing van gesinsgeweld 'n impak het 

op hierdie kinders, met 'n groot risiko vir die ontwikkeling van enige vorm van 

gedrags-, sosiale, emosionele en kognitiewe probleme (Attala, Bauza, Pratt en Viar, 

1995:163; McNeal en Amato,1998:123; O'Keefe, 1996:52). 

 

 Die areas wat in hierdie verband bespreek gaan word, is die volgende: 

- Die kind 

- Die slagoffer en oortreder  

- Langtermyngevolge van gesinsgeweld  

3.6.1 Die kind 

 

 Ouers verkeer onder 'n wanindruk dat kinders nie deur gesinsgeweld geraak word nie.  

Die teendeel word egter bewys in Holden, Geffner en Jouriles (1998:9) waar 80% tot 

90% van kinders wat uit 'n gesinsgeweldsituasie kom, bewus is van die 

omstandighede in die huis, hetsy deur aanhoor en/of aanskouing.  Hierdie 

blootstelling het 'n groot effek op kinders soos  uiteengesit in tabel 1(Mullender et al., 

1994:224-227; Holden et al., 1998:8-9; Kearney, 1999:291). 



 51

 

 Spesifieke navorsing wat die verband tussen gesinsgeweld en kindermishandeling 

ondersoek het, het in 'n studie deur Farmer en Owen (in McGee, 2000:138) die 

volgende hoofbevinding verkry: "Where there was physical abuse, neglect or 

emotional abuse of the children, in 59% of cases there was domestic violence, usually 

from the father figure to the mother.  Domestic violence was a feature of most of the 

cases with the worst outcomes. 

                                                             TABEL 1 

DIE EFFEK VAN GESINSGEWELD OP DIE KIND 

ALGEMEEN 

 

• Aandagtekort:  

    Versteurings: 

 

• Eksterne-

probleme: 

 

 

 

 

 

 

• Interne probleme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Aggressie 

• Alkohol  

• Dwelmmisbruik 

• Woede 

• Gedragsversteurings 

• Vandalisme 

• Wreedheid teenoor diere 
 

• Angs 

• Hartseer 

• Depressie 

• Lae selfbeeld 

• Passiwiteit 

• Selfblaam 

• Terughouding 

• Skuldgevoelens 

• Selfmoordgedagtes 

• Skaamte 

• Vrese 
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• Postraumatiese 

stresversteuring: 

 

 

 

 

 

 

• Sosiale probleme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skolastiese 

probleme: 

 

 

 
 

• Ander: 

 

 

 

 

 

• Gevoel  

 van hulpeloosheid 
 

Simtome is as volg: 

• Angstigheid 

• Terugflitse 

• Skuldgevoelens 

• Nagmerries 

• Slaapversteurings 

• Skeidingsangs          

 

• Sien geweld as normaal in 

verhoudings 

• Lae empatie 

Gebrek aan basiese sosiale 

vaardighede 

• Basiese  

 probleem- 

 oplossingsvaardighede  

 ontbreek, of is swak. 

 

• Akademiese prestasie word 

beïnvloed 

• Swak gedrag 

• Stokkiesdraai 

 
• Psigosomatiese probleme- 

 Klagtes van: 

• Kopseer 

• Maagseer 

• Enurese 

• Insomnia 



 53

 

 

 

 
• Adolessent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Naarheid 

• Obsessief-Kompulsiewe  

 gedrag 

 

• Alkohol- of dwelmmisbruik 

• Selfmoordgedagtes en aksies 

 

• Kriminele aktiwiteite 

• Lae selfbeeld 

• Akademiese- en kognitiewe 

funksionering word beïnvloed 

• Geweldadige denke en/of 

aksies 

• Wegloop van die huis af 

• Probleme om verhoudings in 

stand te hou en te stig 

• Algemene 

gevoelens van die 

kind wat bloot-

gestel word aan 

gesinsgeweld. Dit 

sluit in alle 

ouderdomme: 

 

• Woede: 

 

 

 

 

 

 

 

• Vrees: 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Die redes is as volg: 

• Teenoor die mishandelaar vir 

die geweld 

• Teenoor die slagoffer omdat 

hy/sy dit toelaat 

• Teenoor hulleself omdat hulle 

dit nie kan stop nie 

 

• Dat albei/een ouers of/en 
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• Hulpeloosheid: 

 

 

 

• Alleenheid: 

 

 

• Verwarring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skaamte: 

 

 

 

• Skuldgevoel: 

 

 

kinders ernstig beseer sal 

word 

 

• Iemand sal uitvind en hulle 

(kinders) en die ouers 

wegneem 

 

 

• Omdat die kind nie die 

geweld kan stop nie 

 

 

• Gevoel van andersheid en 

geïsoleerdheid 

 

• Oor die insident van geweld 

• Verwarring oor reg en 

verkeerd 

• Verwarring omdat hulle nie 

kan kies nie. 

• Verwarring teenoor die 

oortreder, omdat hy/sy een 

oomblik liefdevol is en die 

volgende oomblik gewel-

dadig kan raak. 

 

• Vir wat besig is om te gebeur 

in hulle huis 

 

 

• Omdat hulle glo hulle is die 

oorsaak van die konflik en 

hulle dit nie kan stop nie. 
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• Wantroue: • Teenoor volwassenes, omdat 

hulle nie hulle beloftes nakom 

nie en onvoorspelbaar is. 

 

 

Die navorser is van mening dat as voorafgemelde geweld in ag geneem word dit 

negatiewe gevolge vir 'n kind, sowel as vir 'n adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word, kan inhou.  

 

3.6.2 Die slagoffer en oortreder 

 

 Die gevolge van gesinsgeweld eindig nie by die pyn en lyding van die mense wat 

betrokke is nie.  Dit beïnvloed die hede, en toekoms van die gesinslede (Palermo, 

1994:158).  Volgens Palermo (1994:158) kom twee derdes van oortreders uit 

geweldaddige huise, terwyl ongeveer die helfte van hierdie oortredes self as kinders 

aangerand, verwerp en/of mishandel is.  Beide die slagoffer en die oortreder het 

gevoelens van onderdrukking en ontkenning, 'n lae selfbeeld, depressie, 

skuldgevoelens, asook sosiale en interpersoonlike verhoudingsprobleme. 

 

 Die slagoffer van geweld beleef fisiese, emosionele en sielkundige trauma, wat die 

oorsaak van depressie en ander emosionele probleme is (sien Tabel 1).  Slagoffers 

van gesinsgeweld vind dikwels ontvlugting in alkohol en dwelms.  Die gevolge van 

gesinsgeweld is verreikend vir beide die oortreder en die slagoffer.  Nie alleen word 

die kwaliteit van hulle menswees (as ouers en persone in die samelewing) beïnvloed 

nie, maar dit disintegreer as 't ware met die hele gesin, soos 'n ontspoorde trein, die 

toekoms in (Kakar, 1998:77). 

 

 

 

3.6.3 Langtermyngevolge van gesinsgeweld 

 

 Navorsing het getoon dat die reeds vermelde gevolge van gesinsgeweld op die 

langtermyn 'n effek het op die kind se persoonsontwikkeling (McNeal et al., 
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1998:123).  Volgens Henning et al. (1997:502) het 'n nasionale steekproef getoon dat 

volwassenes wat as kinders uit gesinne met geweld kom, simptome toon wat wissel 

van misbruik van dwelms en drank tot depressie, angs en stres.  Daar is ook getoon 

dat die meerderheid van hierdie persone weer betrokke raak in verhoudings met 

eienskappe van geweld (Van Rensburg et al., 1998:12). 

 

 Die redes waarom die invloed van gesinsgeweld oor die langtermyn strek word deur 

O'Keefe (1996:53 ) soos volg aangedui: 

 

• Kinders reageer met vrees, woede en aggressie teenoor ouerlike konflik. 

• Kinders is egosentries, hulle blameer hulleself vir die geweld tussen ouers en dit 

lei tot skuldgevoelens en 'n lae selfbeeld. 

• Onopgeloste konflik tussen ouers verhoog die kind se belewing van onsekerheid. 

• Op 'n indirekte wyse leer kinders dat geweld die enigste manier is om probleme 

op te los. 

 

3.7 KENMERKE VAN GESINSGEWELD BY DIE OORTREDER, SLAGOFFER 

EN DIE KIND 

 

 Gesinsgeweld is nie net beperk tot sekere gesinne nie, maar vind ook plaas in alle 

kulturele groepe, sosio-ekonomiese klasse en onder alle ouderdomsgroepe.  In 

Kingston en Penhale (1995:110 ), Star (1980:8-10) en Walker-Hooper (1981:58-62) 

is daar sekere individuele kenmerke van geweld in die gesin: 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2 

KENMERKE VAN GESINSGEWELD BY DIE OORTREDER, 

SLAGOFFER EN DIE KIND 
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OORTREDER • Temperamentele persoonlikheid 

• Beheer van eggenoot 

• Outoritêre posisie by die werk wat misbruik word  

• Oorbeskerming teenoor eggenoot/maat 

• Jaloesie 

• Emosionele afhanklikheid van die gesin met 

depressie waarvan slegs die gesin kennis dra, en dit is 

'n geheim 

• Swak impulskontrole en -beheer, gooi en breek goed 

tydens woedebuie 

• Neem al die besluite in die familie 

• Konstante kritiek en vernedering van eggenoot/maat 

• Lae vlak van empatie: die oortreder verwag dat die 

slagoffer sy uitbarstings moet verstaan, maar kan nie 

met die slagoffer se gevoelens empatiseer nie. 

• Aanvaar geen verantwoordelikheid vir sy optredes 

nie; glo dis tot voordeel van sy gesin  

• Beheer die gesin deur manipulasie deur dreigemente 

te maak van selfmoord en/of beskadiging van 

eiendom of sekere persone in die gesin. 

• Die meeste studies toon dat die persone wat uit 'n 

agtergrond van geweld kom dit weer modelleer. 

 

 

SLAGOFFER 

Volgens die 

navorser is die 

kind ook 'n 

slagoffer.  

• Depressie, stresversteurings en psigosomatiese 

klagtes 

• Angstigheid 

• Insomnie 

• Misbruik van alkohol en dwelm 

• Verdediging van eggenoot se gedrag 

• Vrees vir gedrag van eggenoot 
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• Geslaan, geskop, rondgeruk deur eggenoot 

• Tekens van beserings soos snye, gebreekte bene, 

kneusplekke en klagtes van ongelukke wat tuis 

plaasgevind het. 

• Gedagtes aan en pogings tot selfmoord 

• Gevoel van hulpeloosheid 

• Selfblaam sien hulle self as die oorsaak van die 

geweld 

• Glo in die beloftes wat die oortreder maak en het 'n 

onrealistiese hoop dat die geweld sal ophou 

• Passiwiteit en demotivering 

• Kom uit 'n agtergrond van gesinsgeweld en/of 

kindermishandeling 

KIND • Skolastiese probleme 

• Swak aandagspan 

• Vrese 

• Aggressiewe gedrag, sonder enige oorsake 

• Hoop dat die situasie tussen ouers sal verbeter  

• Swak selfbeeld 

• Beperkte kennis, en oortreding van ander persone se 

grense en persoonlike ruimte 

• Swak weerstand en impulskontrole 

• Emosionele en/of somatiese probleme 

• Gedragsprobleme 

• Slaapversteurings 

• Beserings aan kind 

• Die patroon van geweld word voortgesit byvoorbeeld 

mishandeling van diere en geweld teenoor ander 

kinders 

 

3.8 SAMEVATTING 
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 In hierdie hoofstuk is daar gefokus op die adolessent se ontwikkelingsfase as kliënt 

wat aan gesinsgeweld blootgestel word, asook tersaaklike teoretiese literatuur met 

betrekking tot gesinsgeweld en die gevolge daarvan op die adolessent as slagoffer. 

 

 Die adolessent as slagoffer van gesinsgeweld beleef  fisiese, emosionele en 

sielkundige trauma wat die oorsaak van depressie en ander emosionele probleme is.  

Gesinsgeweld is 'n baie ernstige maatskaplike probleem wat langtermyn negatiewe 

gevolge vir mans, vrouens, kinders en die gemeenskap inhou het en 'n groter 

uitdaging vir rolspelers in die gemeenskap bied om hierdie verskynsel te stop.   

 

 Die volgende hoofstuk is daarop gefokus om die doel van die beskrywende studie, 

deur die kennis van die studie aangaande die wie, wat, waar, wanneer en hoe, te 

verkry en weer te gee.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFSTUK 4:  

 

EMPIRIESE GEGEWENS EN NAVORSINGSBEVINDINGS 
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4.1  INLEIDING 

 

 Metodes van insameling, analisering en interpretering van die data wat tydens die 

empiriese ondersoek verkry is, word in hierdie hoofstuk aangedui.  Die uiteensetting 

bestaan hoofsaaklik uit twee dele, te wete 'n gedeelte waarin die werkswyse ten 

opsigte van data-insameling aangedui word en 'n deel waarin gefokus word op 

resultate vanuit die kwalitatiewe semi-gestruktureerde onderhoude wat gevoer is en 

terapeutiese intervensie wat plaasgevind het. 

 

 Tydens die terapeutiese intervensie is daar gefokus op spelterapietegnieke en –

aktiwiteite, wat vanuit 'n gestaltteoretiese perspektief as bemagtiging van die 

adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel word, benut is.  Daar word egter van die 

uitgangspunt af uitgegaan dat dit nie in praktyk altyd moontlik is om die 

gestaltspelterapeutiese proses se fases op só 'n wyse te onderskei dat 'n tegniek of 

aktiwiteit byvoorbeeld net geskik sou wees vir een fase nie.  Alle gestalttegnieke of – 

aktiwiteite waarvan daar deurlopend tydens terapiesessies gebruik gemaak is, fokus 

op direkte ervaring en eksperimentering – ervaring en ontdekking.  Die navorser het 

raadgewing en interpretasies tydens terapie vermy.  Daar is gefokus om 'n atmosfeer 

daar te stel waarbinne die adolessent self kon ontdek wat belangrik is.  Enige 

interpretasie is met die adolessent geverifieer. 

  

4.2  METODE VAN DATA-INSAMELING 

 

 Data-insameling is 'n belangrike faktor in die empiriese studie en het op 'n een-tot-

een basis kwalitatief geskied, aangesien dit diagnosties van aard was.  Na afloop van 

data-insameling is daar tot 'n gevolgtrekking gekom.  Vir die doeleindes van hierdie 

studie is die doelgerigte steekproefmetode van data-insameling gekies ten einde die 

probleemformulering te beantwoord.   

 

 Die steekproef in hierdie studie het bestaan uit twee respondente wat op 'n 

doelgerigte wyse deur die navorser geselekteer is met behulp van onderwysers.1   

 

                                                 
1 Hoofstuk 1/1.10.3.3 
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 Twee van die aanvanklik geselekteerde respondente was gemotiveerd om aan die 

studie deel te neem, maar het nooit vir hul afsprake opgedaag nie.  Volgens die 

onderwysers wat die bepaalde respondente aangemeld het, is die adolessente aan erge 

gesinsgeweld by die huis blootgestel en het hul ernstige gedragsprobleme soos 

byvoorbeeld dwelmmisbruik, geweld teenoor mede skoliere, ontwrigting van 

klassituasies, aggressieuitbarstings teenoor gesaghebbendes, ongedane huiswerk en  

openbaar vandalisme by die skool.  Volgens die onderwyser word inligtng met 

betrekking tot die kind se huislike omstandighede op verskeie maniere onder hul 

aandag gebring soos byvoorbeeld die kind self, maats, ouers ensovoorts.  Beide 

respondente het hul eerste jaar op hoërskool gedruip. 

 

4.3  DOEL VAN DIE NAVORSING 

 

 Die doel van die empiriese ondersoek was om die adolessent wat deur gesinsgeweld 

getraumatiseer is deur middel van gestaltspelterapeutieseproses en -tegnieke te 

bemagtig.  Die proses wat gevolg is, is beskryf.2  

 

4.4  OBJEKTIWITEIT VAN DIE NAVORSER 

 

 Vanweë die feit dat daar in hierdie studie van kwalitatiewe navorsingsmetodologie 

gebruik gemaak is, is objektiwiteit van die navorser 'n veranderlike wat noodwendig 

verreken behoort te word.  Derhalwe is dit nodig om 'n aantal faktore uit te lig wat 

tydens die ondersoek 'n rol kon speel in die insameling en interpretering van die 

kwalitatiewe data wat vanuit die empiriese ondersoek verkry is. 

 

 Uitgangspunte wat die terapeutiese proses kon beïnvloed, kan alleen in sy volheid 

verken word as daar op 'n veelheid aanleidende en instandhoudende faktore gefokus 

word.  Geen enkele faktor kan as kousaal tot die traumatisering van adolessente wat 

aan gesinsgeweld blootgestel word, beskou word nie, maar 'n holistiese oriëntasie 

moet gehandhaaf word waar daar nie gefokus word op liniêre kousaliteit nie, maar op 

'n konstante vloei van interaksie tussen die verskillende vlakke van die ekologiese 

ontledingsisteem – dus, sirkulêre kousaliteit.  Interpretasies van en betekenisgewing 

                                                 
2 Hoofstuk 1/1. 4 
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aan die resultate van die empiriese ondersoek, word dus nie vanuit 'n oorsaak-

gevolgparadigma gedoen nie, maar vanuit 'n sirkulêre kousaliteitsperspektief waar 

daar gefokus word op 'n verskeidenheid van vermeende aanleidende faktore en 

resultate van sikliese prosesse (Schoeman, 2001:73). 

 

 Veral tydens die kwalitatiewe onderhoude, kan daar aanvaar word dat die beroep van 

die navorser daartoe aanleiding kon gee dat sekere inligting moontlik deur die ouers 

of adolessente verswyg of verdraai is, vanweë die afwesigheid van 'n 

vertrouensverhouding.  Vanweë  die interaksionele aard van in-diepte 

onderhoudvoering, is die betekenisgewing van sowel die navorser as die deelnemers 

aan die studie, waarskynlik beïnvloed deur die interaksionele proses.  Die feit dat die 

tema waaraan aandag geskenk is in sowel die terapeutiese proses as tydens die 

kwalitatiewe onderhoudvoering, deur die navorser geselekteer en gekonstrueer is, sou 

op sigself 'n invloed kon uitoefen op die verloop en betekenisgewing aan data wat 

tydens die onderhoude en terapeutiese proses verkry is, aangesien die rigting van die 

onderhoude en terapeutiese proses dus grootliks deur die navorser bepaal is. 

 

 'n Verdere faktor wat 'n invloed op die studie kon hê, is die feit dat die studie slegs tot 

twee adolessente as deelnemers gerig is en dat dit 'n baie klein persentasie van die 

populasie uitmaak.  Aangesien dit egter 'n gedetaileerde beskrywende studie is, word 

die aantal respondente as genoegsaam beskou.  Die literatuurstudie het 

betekenisgewing verleen aan die waarde van die navorsing nadat die data vergelyk en 

geïnterpreteer is en is genoegsaam om daarvan bewus te wees.  

 

4.5  RESULTATE VERKRY VANUIT  KWALITATIEWE ONDERHOUDE 

 

 Vir die doel van hierdie afdeling sal daar na respondent A in die studie as "A" verwys 

word en respondent B as "B".  

 

 Die terapeutiese proses is 'n intervensie wat holisme ondersteun en wat fokus op die 

skep van 'n omgewing waarbinne 'n vertrouensverhouding realiseer en die 
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bevordering van die adolessent se sin vir die self verhoog asook sinvolle emosionele 

uitdrukking van sy eie proses plaasvind, eerder as die ontleding van gedrag3.   

 

 Die gestaltterapeutiese proses sluit in die bou van 'n vertrouensverhouding, kontak, 

versterking van die self (bemagtiging), die uitdrukking van emosies, selfvertroeteling 

en terminering.  Tydens elke terapeutiese sessie word daar gefokus om die kind se 

bewussyn van sy unieke proses te vehoog4.  

 

4.5.1 Agtergrondsinligting is verkry van die respondente 

 

 Die agtergrond inligting is verkry vanuit gesprekvoering met die ouer en die 

respondent met die oog op verhouding bou.  Ander agtergrondsinligting is vanaf die 

respondente tydens die terapeutiese proses verkry. 

 

4.5.1.1 Respondent "A" 

 

 "A" is 'n adolessente dogter verbonde aan Hoërskool X te Roodepoort.  Die 

respondent is die tweede kind gebore uit haar ouers se huweliksverhouding.  Hierdie 

biologiese vader was voorheen getroud en het beheer en toesig oor 'n minderjarige 

seun verkry.  Die stiefbroer is oorlede. 

 

 "A" se vader misbruik op 'n gereelde basis alkohol wat gepaard gaan met 

gesinsgeweld.  Volgens "A" raak sy neerslagtig en depressief en dit gaan altyd 

gepaard met konfliksituasies tussen haar en enige ander persoon.  "A" openbaar 

selfmutilerende gedrag. 

  

4.5.1.2 Respondent "B" 

 

 "B" is 'n adolessente seun en ook verbonde aan Hoërskool  X.  "B" is by die navorser 

aangemeld as gevolg van sy onbeheerbare gedrag.  Tydens die 

aanmeldingsonderhoud is die volgende agtergrondsinligting verkry.  "B" se ouers is 

geskei en hy is aan gereelde verbale, sowel as fisiese mishandeling tussen sy ouers 
                                                 
3 Hoofstuk 2 /2.4 
4 Hoofstuk 2/2.4.2 
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blootgestel.  "B" het gedurende sy laerskooldae ernstige gedragsprobleme begin 

openbaar waarna dit in die hoërskool aan intensiteit toegeneem het in byvoorbeeld 

steel, leuens, ontwrigting van klasse, verwerping van gesag en seksueel ontoepaslike 

gedrag.  "B" se vader maak op 'n deurlopende basis misbruik van alkohol, maar oor 

naweke neem dit veral toe in intensiteit. 

 

4.5.2 Sessie 1 :  

4.5.2.1 Responden "A" 

 Alle terapeutiese insette het in die kantoor van die navorser by die skool plaasgevind.  

Die kantoor is deur die navorser omskep in 'n milieu wat poog om veiligheid en 

positiewe verhouding te bevorder. 

 

 Met die aanvang van die aanmeldingsonderhoud het "A" gespanne en terughoudend 

voorgekom.  Volgens "A" se moeder wil die vader nie teenwoordig wees nie en 

beskou hy terapie as minderwaardig en onnodig. Tenspyte van sy mening het hy geen 

beswaar daarteen gehad dat "A" deur 'n proses van terapie gaan beweeg nie, aldus die 

moeder.  "A" se moeder het onmiddellik met die gesprek begin. Die moeder het haar 

behoeftes met betrekking tot die navorsing geformuleer, en dit is onder meer dat "A" 

gereeld moet inskakel vir terapie asook dat sy emosioneel met haarself in kontak 

moet kom.  "A" se moeder is van mening dat "A" emosionele probleme ondervind 

aangesien sy nie selfhandhawend teenoor ander persone optree nie. 

 

 Die navorser gee aan "A" se moeder die geleentheid om uitdrukking aan haar eie 

behoeftes te verleen.  Die navorser verduidelik daarna aan "A" en die moeder wat die 

navorsingstudie behels en waarom "A" geselekteer is.  "A" se moeder verwelkom die 

geleentheid dat "A" vir terapie kan inskakel.  Die navorser gaan voort deur te meld 

dat "A" verantwoordelik is vir haar eie keuses en ervaringe.  Die navorser noem aan 

"A" en haar moeder dat "A" die keuse mag uitoefen om te besluit of sy vir terapie wil 

inskakel, aangesien niemand daartoe gedwing word nie.  Daar word doelbewus 

hieraan aandag verleen aangesien "A" nie uit eie keuse inskakel nie (bou van die 

terapeutiese verhouding).  "A" is heeltemal gewillig om in te skakel by die terapie 

(ek-jy-verhouding).5  Die navorser struktureer verder deur met "A" 'n mondelinge 

                                                 
5 Hoofstuk 2/ 2.5.1 
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kontrak aan te gaan met betrekking tot die strukturering van afsprake van waar, 

wanneer, tydsduur en hoeveel sessies6 (bou van die terapeutiese verhouding deur 

middel van grense). 

  

 Die navorser gebruik die res van die tyd om agtergrondinligting ten opsigte van "A" 

te verkry, aangesien dit help met die bou van die terapeutiese verhouding en 

assessering.  Die volgende inligting is tydens die aanmeldingsonderhoud by die kind 

en haar ouer verkry: 

• Historiese verloop van die probleem met betrekking tot gesinsgeweld 

• Die ouer se siening van die kind se funksionering 

• Die gesinsamestelling – identifiserende besonderhede 

• Het een van die gesinslede soortgelyke probleme? 

• Relevante mediese geskiedenis van konsepsie tot geboorte van die respondent 

• Ontwikkelingsmylpale van die respondent 

• Wat is die ouerskapstyl ten opsigte van "A" se dissiplinering 

• Hoe reageer "A" op bogenoemde ouerskapstyl? 

• Wat is die huidige gesinsituasie? 

• Watter rolle en take moet "A" in die huis vervul? 

• "A" se slaappatrone 

• "A"se eetgewoontes 

• Gebruik "A" medikasie? 

• Was "A" al in die hospitaal? 

• Het "A" allergieë? 

• Is "A" se ouers geskei en weer getroud? 

• Ouers se hantering van "A" se aggressie  

• Stokperdjies van "A" 

• Het "A" troeteldiere? 

• Wat is "A" en die moeder se siening van die probleem? 

• Vestiging en bepaling van grense in die huis 

 As gevolg van die feit dat die respondent en haar gesin se identiteit beskerm word en 

dat dit nie die doel van gestaltterapie rig nie, word die antwoorde op bogenoemde 

                                                 
6 Hoofstuk 2/2.5.1  
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vrae nie gedokumenteer nie.  Die enigste aspek waarmee gewerk kan word, is die 

wyse waarop die respondent haarself binne die terapeutiese situasie aanbied.  Dit het 

egter daartoe bygedra dat "A" en die moeder hul eie siening kon gee van die 

probleem, sodat daar by vestiging en bepaling van grense uitgekom kon word.  Die 

verkryging van ander tersaaklike inligting ten opsigte van identifiserende 

besonderhede en die verduideliking van die prosedure is ter afsluiting hanteer. 

 

 Aan die einde van die gesprek was dit duidelik dat 'n fondasie vir die vestiging van 

die terapeutiese verhouding gelê is.  'n Ek-jy-verhouding is deur die navorser beleef 

(tydgrens). 

 

4.5.2.2 Respondent "B" 

 "B" was tydens die ontmoeting met die navorser duidelik versigtig en baie onseker 

(impasse-laag).  "B" se vader het hom na die afspraak vergesel deurdat die vader 

beheer en toesig oor "B" met die egskeiding verkry het.  "B" het gesukkel om die 

navorser in die oë te kyk en het die meeste van die tyd met 'n geboë hoof gesit 

(weerstand).  Alhoewel "B" se vader hom gereeld vermaan het om regop te sit, het hy 

dit ignoreer.  Dit was duidelik dat "B" kontak versteur (weerstand).7  Die vader het 

ook ongemaklik voorgekom deurdat hy voortdurend kuggeluidjies gemaak het.  "B" 

se vader het gesukkel om stil te sit en het voortdurend op die stoel rondgeskuif.  Die 

navorser het die indruk gekry dat dit sowel vir "B" as sy vader 'n gedwonge afspraak 

was, aangesien "B" se onderwyser versoek het dat "B" vir terapie moet inskakel. 

 

 As gevolg van die feit dat die navorser bewus was van die omstandighede wat hierdie 

afspraak vooraf  bepaal het, was sy van mening dat dit beter sou wees om 'n 

atmosfeer wat geen bedreiging inhou nie, te skep (bou van terapeutiese verhouding).  

Die navorser het alle identifiserende besonderhede van "B" en sy vader verkry en 

veral geluister na wat die vader as die probleem beskou.  Hierdie ventilasie het die 

vader duidelik meer in beheer gebring deurdat daar in samevloei met hom beweeg is 

en dat hy uitdrukking aan sy eie emosies kon verleen.8  "B" het sy vader in alles wat 

hy genoem het, ondersteun.  Indien die navorser op "B" se gevoelens fokus, het hy 

                                                 
7 hoofstuk 2/2.5.1  
8 hoofstuk 2/ 2.3.3.3 (samevloeiing) 
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net met sy vader saamgestem of gemeld dat hy nie weet nie (tree op vanuit sintetiese 

laag-/ valse laag). 

 

 Die navorser het daarna die doel van die navorsing aan hulle verduidelik asook 

verdere strukturering met betrekking tot die nakom van afsprake en dat "B" 

verantwoordelik is vir sy eie keuses.  Erkenning is verleen aan die feit dat "B" nie 

vrywillig by die terapie inskakel nie (samevloeiing).  Daar is aan "B" en sy vader die 

geleentheid gebied om hul eie verwagtinge ten opsigte van die terapie te formuleer 

asook wat hierdie afspraak vir elkeen beteken het (bewussyn in die teenswoordige / 

hier en nou).  "B" het gemeld dat hy "okay is met alles" en die vader meld dat hy 

graag wil hê dat "B" sy skoolopleiding suksesvol moet voltooi.  "B" het telkemale 

gewag dat sy vader eers moet antwoord en dan sal hy net luister of sy kop knik as 

teken dat hy met sy vader saamstem.  Dit is vir die navorser duidelik dat beide 'n 

emosionele ongemak beleef wanneer daar op die self gefokus is.  Dieselfde 

agtergrondinligting wat ten opsigte van "A" en die moeder verkry is, is van "B" en sy 

vader verkry.9 

 Daarna is die datum van die volgende afspraak met "B" gestruktureer. 

 

4.5.3 Sessie 2    

4.5.3.1 Respondent "A" 

 Respondent en navorser groet mekaar vriendelik.  Die navorser verneem by "A" hoe 

dit gaan en sy meld "so-so".  Die navorser sit panfluitmusiek aan wat stil op die 

agtergrond speel. "A" word versoek om in haar stoel 'n ontspanne postuur in te neem, 

haar oë toe te maak en te fokus op al haar sintuie.  Na 'n paar minute word "A" 

versoek om die effek op haar verskillende liggaamsdele te ervaar.  Sensoriese en 

liggaamlike kontakmaking het geskied deur die gebruik van musiek.10  

 

 "A" word versoek om haar oë oop te maak en 'n projeksie te maak van hoe sy voel en 

haarself sien.  "A" is baie hartseer sodat trane spontaan loop (uitdrukking van 

innerlike emosie en emosionele bewuswording).  Sy teken 'n mensfiguur sonder die 

detail van 'n gesig, klere, hare, tone ensovoorts.  Sy teken egter 'n klein 

mensfiguurtjie binne in die groter mensfiguur.  Die navorser eksploreer oor hoe die 
                                                 
9 hoofstuk 4/ 4.5.2.1 (assessering deur verkryging van agtergrondinligting) 
10 hoofstuk 2/ 2.5.2 (sensoriese en liggaamlike kontakmaking) 
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mensfiguur voel, beskrywing van die mensfiguur en wat die klein mensfiguurtjie 

binne in die groot mensfiguur beteken.  "A" vertel dat die mensfiguur leeg voel, lelik 

is, (swak sin van die self).11 dat dit geen besondere voorkoms het nie en dat dit 'n 

mens is met 'n klein bang mensie binne-in hom.  Op die vraag of "A" iets van haarself 

op die projeksie van toepassing kan maak, noem "A" dat sy so voel wanneer haar 

vader drank misbruik en dit gepaard gaan met verbale geweld tussen haar ouers 

(integrasie).12   

 

 "A" verskaf inligting wat daarop dui dat dit 'n gereelde situasie in hul huis is.  "A" het 

baie inligting verskaf rakende die gesinsgeweld insidente (vestiging van 

vertrouensverhouding).13  Die geweldsituasies het tot gevolg dat sy leeg, alleen, 

eensaam, woedend en hartseer voel (uitdrukking van aggressiewe energie).  Volgens 

"A" poog sy telkens om haar te onttrek vanuit die konflik situasie, maar raak ten 

einde betrokke deurdat sy poog om die moeder te beskerm, waarop sy weggejaag 

word na haar kamer.  "A" vertel dat sy nie konflik kan hanteer nie en vrees dit eintlik 

(sin vir die self).  "A" vertel dat sy haarself nie tussen haar portuurgroep kan 

handhaaf nie.  "A" spreek die begeerte uit om dit te kan doen (emosionele 

uitdrukking).14   

 

 Die navorser betrek vir "A" in die probleemoplossing en besluitneming wat sy 

daaraan kan doen.  Die navorser vra: "Wat dink "A" kan, sy daaromtrent doen?" en 

"A" antwoord dat sy nie weet nie.  Die navorser meld dat indien "A" die situasie 

anders sou hanteer het, wat kon sy doen?"  "A" noem dat sy haar ouers wil vertel hoe 

hul verbale konflik en aftakeling van mekaar haar seermaak.  Sy onderneem om dit te 

gaan oordink (verantwoordelikheid aanvaar vir keuses).15   

 

 Huiswerk met betrekking tot selfvertroeteling word aan "A" gegee.  Sy moet iets vind 

in die huis waarmee sy die gedeelte in haarself (die klein bang mensie) mee kan 

vertroetel en so veilig kan voel.  "A" vertel dadelik dat sy 'n TeddieBeer het wat sy 

                                                 
11 hoofstuk 2/ 2.5.2  
12 hoofstuk 5/ 5.3.1.2  
13 hoofstuk 2 /2.5.1  
14 hoofstuk 2/2.5.3  
15 hoofstuk 5/5.3.1.4 
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daarvoor sal gebruik.  Die navorser bedank "A" vir die sessie waarna "A" dieselfde 

doen.  Die datum vir die volgende sessie word gestruktureer.16 

 

4.5.3.2 Respondent "B" 

 Sagte panfluit musiek word aangesit die oomblik toe "B" vir sy afspraak aanmeld.  

"B" daag nie betyds vir sy afspraak op nie en het baie verskonings wat hy aanvoer 

(kind se proses).17  "B" se skooluniform is vuil en hy reageer baie kortaf en 

terughoudend op vrae soos hoe dit met hom gaan (weerstand).  "B" wil dadelik weet 

wat die duur van die sessie is (weerstand).  Die navorser noem aan "B" dat sy weet 

dat dit nie vir hom lekker is om hier te wees nie en versoek dat hy dit asseblief moet 

oorweeg om saam te werk.  Die navorser fokus op "B" se proses en verneem hoe dit 

hom laat voel wanneer hy laat kom vir die afspraak.  "B" tree weer verskonend op 

deur te meld dat hy dit nie opsetlik so beplan het nie (impasse).18  Die navorser 

gebruik 'n polariteit en stel die vraag aan "B" of dit hom miskien beter laat voel 

indien hy laat opdaag.19  "B" lag ongemaklik en meld dat hy nie weet nie.  Die 

navorser wys "B" daarop dat hy nie betyds moet opdaag vir die terapeut se onthalwe 

nie, maar hy moet 'n keuse neem wat hy daaromtrent wil doen (keuse neem en 

polariteit). 

 

 Daarna word die sandbak aan "B" gegee waarna hy versoek word om 'n paar minute 

te fokus op die wyse op hoe dit voel as hy met sy hande in die sand saggies grou 

(sensoriese bewuswording). Die navorser versoek "B" om aan die sand te ruik, te 

luister of hy iets kan hoor wanneer hy met die sand besig is en hoe dit voel.  Volgens 

"B" ruik die sand snaaks en kan hy dit nie regtig identifiseer nie.  "B" meld dat hy 

geluide van buite hoor en dat die sand koud tussen sy vingers voel.  "B" vertel dat dit 

vir hom lekker voel om met die sand te speel, want dit is sag en die koue sensasie 

tussen sy vingers voel vir hom baie lekker (emosionele uitdrukking).20  Die sand laat 

"B" dink aan die see en hy vertel daarna spontaan van 'n ontspanne en lekker insident 

by die see. Met eksplorering ten opsigte van sy emosies noem "B" dat die insident 

hom veilig en gelukkig laat voel.   

                                                 
16 hoofstuk 2/ 2.5.4 (selfvertroeteling) 
17 hoofstuk 2/2.4.2 
18 hoofstuk 2/2.3.5.3 
19 hoofstuk 2/ 2.3.4 (polariteite) 
20 hoofstuk 2 / 2.5.3 



 70

 Die navorser verneem daarna na "B" se gevoel met betrekking tot die sessie en hy 

meld dat dit "okay was".  Die navorser versoek "B" om iets vir homself te gaan doen 

wat vir hom lekker is, byvoorbeeld fietsry, balskop, met sy troeteldier speel, 

ensovoorts (selfvertroeteling).21  Daarna word gesamentlik gestruktureer vir 'n 

volgende afspraak. 

 

4.5.4 Sessie 3 

4.5.4.1 Respondent "A" 

 Rustige panfluitmusiek speel op die agtergrond vir die duur van die sessie.  Tydens 

die ontvang van "A" by die deur is dit duidelik dat sy terneergedruk voel.  Met die 

wedersydse groet stel "A" dit duidelik dat dit sleg met haar gaan.  Volgens Tabel 1 

bladsy 54 "Algemene gevoelens van die kind wat blootgestel word aan 

gesinsgeweld", is "A" se gevoelens in ooreenstemming met die vermelde gevoelens.     

Volgens "A" is haar naweke nooit lekker nie, want daar vind voortdurende verbale 

geweld tussen haar ouers plaas.  Sulke insidente gaan volgens "A" altyd gepaard met 

haar vader se drankmisbruik.  Sy vertel dat haar moeder weer gedreig het om die huis 

te verlaat en dat dit haar baie bang maak (kind se proses).  Volgens "A" het haar 

moeder al voorheen die huis verlaat. "A" is toegelaat om te ventileer want dit is 

duidelik op haar voorgrond (uitdrukking van aggressie energie).22  Tydens die 

weergee van inligting met betrekking tot haar omstandighede tuis, word gefokus op 

"A" se uitdrukking van emosies.23  "A" noem dat daar nooit in die huis na haar 

geluister word nie en dat dit vir haar voel asof die gesinslede dink dat sy nie haar eie 

gevoelens mag hê nie.  Volgens "A" raak sy en haar ouer suster gewoonlik ook in 

verbale konflik met mekaar betrokke wanneer die ouers met mekaar baklei.  Met 

eksplorasie vertel sy dat dit haar meer magteloos laat en dat sy dan net iets "stupid" 

doen soos om haarself te sny (retrofleksie).24  Volgens "A" beleef sy soveel innerlike 

pyn dat sy iets moet doen om haarself beter te laat voel (uitdrukking van emosies). 

 

 "A" word versoek om haar oë toe te maak en rustig asem te haal.  "A" word geleer 

om haar liggaam progressief te laat ontspan vanaf haar voete tot by haar gesigspiere 

asook deur diep asemhaling terwyl die musiek speel (sensoriese kontakmaking).  Na 
                                                 
21 hoofstuk 2 /2.5.4 
22 hoofstuk 2 /2.5.3 
23 hoofstuk 2 / 2.5.3 
24 hoofstuk 2 /2.3.3.4 
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'n paar minute van ontspanning word "A" versoek om te dink aan alle soort 

boodskappe wat sy in haar lewe al gehoor het.  Daar word ongeveer drie minute 

verleen waarna sy versoek word om dit wat sy kon herroep, te dokumenteer.  "A" 

word hierna versoek om te beskryf wat sy kan onthou en word aangemoedig om met 

die navorser hieromtrent dialoog te voer.  "A" dokumenteer drie bladsye boodskappe 

wat sy geïnternaliseer het.  Die navorser voer dialoog met "A" met betrekking tot die 

oorsprong van die boodskappe, hoe dit haar laat voel en of sy iets daaromtrent kan 

doen, dit wil sê of sy aan alternatiewe kan dink (hier en nou), verantwoordelikheid 

aanvaar, sin vir die self en emosionele uidrukking).  Die dokumentering met 

betrekking tot hierdie boodskappe word nie hier in hierdie verslag vervat nie as 

gevolg die feit dat dit die respondent sal identifiseer en ter wille van die 

vertrouensverhouding tussen die navorser en "A". 

 

 Voordat strukturering van die volgende afspraak  geskied word aandag verleen aan 

emosionele selfvertroeteling.  "A" besluit sy sal iets spesiaal vir haarself doen met 

badtyd deur byvoorbeeld vir haar 'n kersie aan te steek en in badskuim te bad.  Sy 

onderneem om te ontspan wanneer sy in die bad lê.  Die navorser moedig haar aan 

om daaraan te dink hoe kosbaar sy is en dat sy vir haarself om verskoning moet vra 

omdat sy haarself beskadig het deur haarself te sny. 

 

4.5.4.2 Respondent "B" 

 "B" daag betyds vir sy afspraak op.  Die navorser groet "B" hartlik en gee erkenning 

aan "B" dat hy betyds is en steeds volhard daarin om vir opvolgafsprake op te daag.  

"B" kom ook meer gemaklik en toegeefliker voor om sy afsprake na te kom.  Volgens 

die respondent gaan dit goed met hom.  "B" word voorsien van verskillende reuke in 

klein botteltjies.  Dit is verskillende reukervarings soos 'n soetreuk, kruiereuk en 

slegte reuk.  "B" word aangemoedig om sy oë te sluit waarna hy moet poog om die 

die reuke te identifiseer.  Daarna word die verskillende reuke bespreek soos reuke 

waarvan hy hou en nie hou nie en om die reuke te identifiseer.  Verdere gesprek word 

hierna gevoer met betrekking tot herinneringe wat deur die reuke na vore kom 

(sensoriese kontakmaking).  Tydens die identifisering van die reuke waarvan hy hou 

en nie hou nie, begin "B" mededelings doen met betrekking tot sy verlede, asook van 

sy huidige huislike omstandighede.  Dit dra by tot die versterking van sy sin vir die 

self (ek-jy-verhouding).  Dit is die eerste keer dat "B" enige iets oor homself begin 
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meedeel (emosionele uitdrukking).  Dit is vir hom baie ongemaklik aangesien hy die 

navorser glad nie in die oë kan kyk nie en dit vir hom 'n vreemde ervaring is om met 

sy eie emosies in kontak te kom (verbreking van kontak). 

 

 "B" se energievlak tydens die emosionele uitdrukking is baie laag.  Hy raak duidelik 

ongemaklik deur rond te kyk met 'n doodse uitdrukking op sy gesig so asof hy net uit 

die omstandighede wil wegbreek (desensitisasie25, kontakgrensversteuring en 

impasse).  "B" begin oor ander dinge te praat wat glad nie verband hou met sy 

omstandighede nie.  Wanneer die navorser die fokus plaas op sy kontakverbreking, 

ignoreer hy dit en is dit amper 'n boodskap van "hierdie is te swaar en te seer vir my 

om nou daaraan te werk."  Die navorser besluit om dit daar te laat. 

 

 Aandag word verleen aan selfvertroeteling en volgens "B" het hy besluit dat hy weer 

wil rugby speel nadat die een onderwyser hom genader het.  Die navorser moedig 

hom aan en meld dat sy weet dat hy dit sal geniet (ondersteuning). 

 

 Bepaling van die volgende sessie se datum asook tyd word gestruktureer. 

 

4.5.5 Sessie 4 

4.5.5.1 Respondent "A" 

 'n Rustige en gemaklike atmosfeer word geskep met die speel van panfluitmusiek op 

die agtergrond.  "A" word hartlik ontvang by die deur.  Sy vertel onmiddellik van 'n 

spesifieke insident wat by die skool plaasgevind het wat haar ontstel het (figuur-

grond).  Die navorser beweeg saam met "A" deur tydens haar medeling te fokus op 

haar emosionele ervaring tydens die insident.  "A" vertel van emosies van 

magteloosheid, woede teenoor haarself omdat sy nie tydens so 'n insident haarself 

kon beskerm nie, teleurstelling teenoor haarself ervaar het aangesien sy graag so wou 

sê oor hoe sy voel en hoe sy voel teenoor dit wat medeskoliere aan haar verbaliseer.   

 

 Die navorser vra "A" om haar oë weer vir 'n paar minute te sluit en versoek haar om 

die afgelope gebeurtenis te herroep in haar gedagtes, dit te visualiseer en in kontak te 

kom met dit wat sy beleef en ervaar het tydens die spesifieke insident.  Die navorser 

                                                 
25 hoofstuk5/ 5.3.1.1 
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versoek "A" verder om die spesifieke insident van toepassing te maak op 

omstandighede tuis.  "A" word verder versoek om ooreenkomste te identifiseer in 

terme van haar optrede en gevoelens.  "A" vertel dat presies dieselfde met haar tuis 

gebeur.  Sy noem dat sy nooit teenoor enige iemand tuis melding kan maak oor wat 

sy beleef en ervaar nie.  Die obstruksie word gestel van die oordra van ou gevoelens 

op nuwe situasies en wat sou sy graag daaraan wou doen. 

 

 Volgens "A" is dit dieselfde gevoelens wat sy telkemale beleef en ervaar wanneer 

geweldsituasies tussen haar ouers uitbreek.  Sy meld dat sy graag aan hulle sou wou 

oordra wat sy beleef en ervaar, maar die intensiteit van die situasie is so aggressie-

belaai dat sy onttrek in haarself.  Daar word besluit dat "A" vir haar 'n dagboek sal 

aanskaf waarin sy haar gevoelens kan dokumenteer (organismiese selfregulering).  

"A" moet aandui watter situasie tot watter emosie lei en watter gedrag daarop volg.  

Sy moet bewus wees van die fisiese simptome van gevoelens wat sy in haar liggaam 

ervaar byvoorbeeld stywe nek, sweet, hartkloppings, ensovoorts.  "A" moet 'n 

alternatief kry vir die ou gevoelens en dit inoefen. 

 

 Die navorser wens haar baie sterkte toe en motiveer haar vir die huiswerk.  Die datum 

vir die volgende sessie word bepaal. 

 

4.5.5.2 Respondent "B"  

 "B" daag nie op vir sy afspraak nie. 

 

4.5.6 Sessie 5 

4.5.6.1 Respondent "A" 

Daar heers 'n ontspanne atmosfeer wanneer "A" vir die sessie opdaag.  Vir die eerste 

keer is "A" in 'n vrolike luim wanneer sy vir haar afspraak opdaag.  Sy vertel 

spontaan dat haar dag positief verloop het en dat sy later in die dag ander aangename 

aktiwiteite moet doen (bewuswording van die sin vir die self en ek-jy-verhouding).  

"A" geniet hierdie mededeling.  "A" vertel dat haar moeder vir haar 'n dagboek 

gekoop het en dat sy getrou teenoor haar dagboek al haar emosies verbaliseer.  

Volgens "A" kon sy selfs teenoor haar vader 'n emosie verbaliseer, nadat hy haar 

moeder gedurende die naweek tydens een van sy drinksessies, kru skeltaal toegesnou 

het.  "A" vertel dat haar vader haar selfs meegedeel het dat daar niks met haar 
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verkeerd is nie en dat dit net tydmors is om vir terapie in te skakel.  "A" meld dat sy 

heelwat beter voel en dat sy nie die terapie wil staak nie (verantwoordelikheid 

aanvaar en keuse maak).  Dit is duidelik dat "A" se sin vir die self redelik versterk is 

en dat sy alreeds kanse waag om uitdrukking te verleen aan emosies. 

 

Die keuse word aan "A" gegee met betrekking tot die medium wat tydens die sessie 

gebruik gaan word.  Die keuse is klei of teken.  "A" kies om te teken.  Sy word 

versoek om haar oë toe te maak en haarself te verbeel dat sy 'n roosboom is.  Die 

volgende suggesties word aan "A" voorsien.   

• Watter tipe roosboom is sy – sterk of swak?  

• Hoe lyk die wortelstelsel – diep of vlak of miskien het sy nie een nie? 

• Het sy enige blomme aan?  Indien wel, is dit rose? 

• Hoeveel rose het sy – baie of min? 

• Watter kleur is haar rose? 

• Hoeveel dorings het sy – baie of min? 

• Hoe lyk haar blare? 

• Hoe lyk haar omgewing? 

• Waar staan sy – in 'n tuin, in 'n stad, woestyn, in die middel van die see? 

• Wat is rondom haar, is daar ander rose of blomme, of staan sy alleen? 

• Lyk sy soos haar roosboom? 

• Is daar iets soos 'n heining om haar? 

• Hoe voel dit om 'n roosboom te wees? 

 

 "A" word versoek om haar roosboom te teken en dan aan die navorser in die 

teenswoordige tyd te beskryf, asof sy die roosboom is.  Die terapeut skryf "A" se 

beskrywings neer en lees dit daarna voor aan "A".   "A" word gevra op watter wyse 

elkeen daarvan by haar lewe inpas.  "A" het gretig deelgeneem aan die aktiwiteit en 

vertel dat dit baie "cool" is (versterking van die sin vir die self en emosionele 

uitdrukking).  "A" was daartoe in staat om selfs polariteite te identifiseer en hoe sy 

eintlik onvoltooidhede geprojekteer het, soos byvoorbeeld dat sy bitterlik graag 'n 

positiewe selfbeeld wil hê.  Op hierdie moment was daar 'n ek-jy-verhouding (I-thou) 

beleef  deur die navorser.  Dit was duidelik dat die bewuswording van haar positiewe 
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sterktes ten opsigte van haarself vir haar baie bemagtigend was en dat sy meer as 

voorheen in beheer van haarself was (organismiese selfregulering).   

 

 Met afsluiting meld "A" dat hierdie sessie baie vir haar beteken het en dat sy 

aangename emosies beleef.  Die volgende afspraak word gestruktureer. 

 

4.5.6.2 Respondent "B" 

 "B" is baie verskonend wanneer hy opdaag vir sy afspraak.  Volgens hom het die 

voogonderwyser hom nooit in kennis gestel van die tyd van die afspraak nie 

(introjeksie).  Die navorser noem dat dit sy verantwoordelikheid is en dat hy self 'n 

keuse hier omtrent moet maak.  "B" se liggaamshouding is weer soos tydens die 

assesseringsonderhoud, geboë en hy kyk die navorser nie in die oë nie (verbreek 

kontak).  Hy het amper 'n doodse uitdrukking in sy gesig.  Nadat die navorser daarop 

gefokus het, het "B" amper gevoeloos begin vertel van al die oortredinge wat hy 

sedert hy die laaste keer by die navorser was, begaan het.  Dit is duidelik dat  "B" nie 

teenwoordig wil wees nie.   

 

 Die navorser beweeg daarmee saam deur te vra wat dink "B" is die rede dat hy altyd 

in die moeilikheid is?  Volgens "B" weet hy nie.  Hy is van mening dat hy eintlik niks 

doen nie en wanneer hy iets verkeerd in die klas doen, het hy dit net as 'n grap bedoel 

(impasse).  Die navorser noem aan "B" of hy moontlik al daaraan gedink het dat dit 

wat hy as 'n grap bedoel miskien vir iemand anders 'n probleem kan wees? 

(obstruksie).    Volgens "B" weet hy nie, want hy het nog nooit so daaraan gedink nie.  

Die navorser eksploreer oor wat "B" beskou as 'n grap en as ontoepaslike gedrag .  

Die navorser versoek "B" dat hy homself moet probeer indink dat hy die onderwyser 

is en 'n prentjie van homself in sy gedagtes kry.  Daarna moet hy homself voorstel dat 

'n kind ontoepaslike gedrag, wat "B" identifiseer, in sy klas openbaar.  Hoe sal hy 

voel en hoe sal hy dit hanteer.  "B" volhard ten opsigte van negatiewe gedrag deurdat 

niks vir hom verkeerd is nie.   

 

 Die navorser stel dit duidelik aan "B" dat sy wonder waarom hy dissiplinêr aangekla 

is, en of dit ook grappies was wat daartoe gelei het?  "B" het sy kop laat sak en het 

weer so 'n doodse uitdrukking in sy oë gekry (ontkenning van sy proses).  Die 

navorser versoek "B" om daaroor te gaan nadink, aangesien sy weet dat "B" nie is 
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wat ander van hom sê en dink nie.  Die nuwe afspraak word in "B" se skooldagboekie 

aangeteken.  Die sessie word afgesluit. 

 

4.5.7 Sessie 6 

4.5.7.1 Respondent "A" 

 "A" groet die navorser baie vriendelik en deel dat dit vir haar bevredigend is om 

laasgenoemde te kom sien.  Volgens "A" is haar omstandighede tuis steeds dieselfde 

en dit maak haar baie moedeloos (figuurgrond).  Navorser verneem by "A" of sy 

graag met die sand wil werk (keuse).  Sy is baie opgewonde.  "A" geniet die 

belewenis van aanraking van die sand deurdat sy verbaal sowel as nie-verbaal aan die 

navorser kommunikeer.  Die navorser gee aan "A" die geleentheid om te beleef en te 

ervaar met die sand tussen haar vingers.26  Die navorser eksploreer haar emosies, 

aangesien dit duidelik is dat die sensasiebelewing met die sand vir haar 'n aangename 

ervaring is.  Die navorser moedig haar aan om haar oë te maak.   

 

 Die navorser sit die musiek aan en begin eksploreer op "wat voel sy?"  Sy word 

versoek om aan haar wêreld te dink.  Die navorser praat in 'n sagte stemtoon en gee 

tussenposes van 'n paar sekondes voordat die volgende vraag of stelling gemaak 

word.  "A" word versoek om 'n sandtoneel te visualiseer terwyl sy met die sand 

tussen haar vingers speel.  "A" vertel wat sy gevoel het terwyl die musiek gespeel het.  

Daarna vertel sy haar sandtoneel storie.  Die navorser versoek "A" om elke element 

in die toneel te wees en te beskryf deur te begin met "Ek is........".  Die navorser 

eksploreer "A" se gevoelens.  Daarna word sy versoek om haar vader te wees en te 

vertel wat hy doen.  Die navorser fokus op die polariteit van "wat maak dit vir die 

vader nodig om dit te doen wat hy doen".  "Wees die slagoffer en sê vir jou vader wat 

hy aan jou doen en hoe dit jou laat voel".  Die navorser vra aan "A" of daar iets 

soortgelyks in die verlede is wat sy kan herroep?  Sy moet fokus op wanneer, waar, 

wat, hoe en vertel van haar lewe.  Haar emosies word aan haar gereflekteer.  Waar 

pas dit in by haar lewe nou?  Gevoelens is slegs erken en geen negatiewe dade is 

gesanksioneer nie. 

 

                                                 
26 hoofstuk 2/ 2.5.3 (emosionele uitdrukking) 
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 Daarna word aandag verleen aan selfvertroeteling en die waarde daarvan vir haarself.  

Nadat daar vir die nuwe datum gestruktureer is, het "A" spontaan haar arms om die 

navorser se nek geslaan en haar 'n drukkie gegee (ek-jy-verhouding). 

 

4.5.7.2 Respondent "B" 

 Die navorser ontvang vir "B" hartlik by die deur.  Hy groet, maar daar is geen emosie 

vir die navorser daarin te bespeur nie.  Volgens hom gaan dit goed en met 

eksplorering raak hy weer ongemaklik en kan die navorser nie in die oë kyk nie 

(verbreek kontak).  Nadat die navorser gefokus het op wat maak dat hy ongelukkig 

lyk, begin hy vloektaal te gebruik en met weersin op sy gesig begin hy aan die 

navorser te vertel hoedat hy oor sy vader voel.  Hy vertel van erge geweldsituasies 

wat afgespeel het toe sy vader en moeder nog getroud was.  Volgens "B" is hy nou sy 

vader se slaansak en sal hy hom gereeld deur die gesig klap of met die vuis teen die 

rug of teen sy skouer slaan.  "B" vertel dat hy sy vader haat.  "B" het daarna 

sensitiewe insidente herroep wat daarop neerkom dat hy sedert hy kan onthou aan 

erge gesinsgeweld blootgestel is. 

 

 Tydens "B" se mededelings het die navorser net geluister en sy emosies vir hom 

gereflekteer.  Nadat hy klaar gepraat het, het navorser "B" versoek om gemaklik in sy 

stoel te sit.  Hy word versoek om sy oë toe te maak met ligte panfluit musiek op die 

agtergrond.  Hy word versoek om diep in en uit te asem totdat hy ontspanne voel.  

Die navorser versoek hom om hom te verbeel dat hy 'n roosboom is.  Dieselfde 

suggesties word aan hom voorsien soos tydens die terapeutiese sessie  met "A"27   

 

 Terwyl musiek deurlopend op die agtergrond speel, het "B" die roosboom geteken 

waarna hy versoek is om dit te beskryf in die teenwoordige tyd.  Die navorser lees dit 

aan hom voor, waarna "B" gehelp word om moontlike wyses hoe dit in sy lewe inpas, 

te vind.  Dit was duidelik dat hierdie terapeutiese intervensie "B" se gemoed verlig 

het. Dit het hom gehelp om van die wêreld buite homself sin te maak (verkryging van 

bewussyn van behoeftes en onvoltooidhede gevolg deur organismiese selfregulering).  

"B" het haastig voorgekom en hy het net vertel dat hy by die rugby oefening begin 

het en dat hy dit geniet.  Met betrekking tot selfvertroeteling het hy besluit dat hy sy 

                                                 
27 hoofstuk 4/4.5.6 (sessie 5 – roosboomtegniek) 
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bergfiets uit die garage gaan haal en dat hy weer gaan begin fiets ry.  Volgens "B" is 

hy gek oor fietsry.  Die volgende afspraak word gestruktureer en die navorser 

vergesel "B" tot by die deur. 

 

4.5.8 Sessie 7  

4.5.8.1 Respondent "A" 

 "A" is soos gewoonlik baie vroeg vir haar afspraak (kind se proses).  Volgens "A" 

gaan dit goed met haar. Sy vertel van 'n toets waarin sy goed gevaar het waar sy 

eintlik verwag het om baie swak te vaar.  Die navorser wens haar baie geluk toe en 

erkenning word gegee aan die prestasie wat sy behaal het.   

 

Die navorser maak 'n stelling dat elke mens 'n monster in hom het waarvan die 

persoon nie weet nie.  "A" kom baie geïnteresseerd voor, aangesien sy 'n komiese 

opmerking daaroor maak.  Die navorser vra "A" om in haar lewe te identifiseer iets 

van haarself, haar omstandighede, of 'n ander persoon wat vir haar soos 'n monster is.  

Die navorser sit weer musiek op die agtergrond aan.  Bespreking word oor die 

monster gevoer deur die volgende vrae te vra: 

• Vir hoe lank bestaan die monster al? 

• Is daar ander mense wat ook weet van die monster? 

• Is daar iets omtrent die monster wat jou bang maak? 

• Is dit vir jou aanvaarbaar om die monster in jou lewe te hê? 

• Kan jy met die monster saamleef? 

• Hoe oud was jy toe die monster in jou lewe gekom het? 

• Kan jy die monster teken of met klei maak? 

• "A" word versoek om met die monster te praat. 

 

 "A" begin onmiddellik vir die navorser te vertel van haar selfmutilerende gedrag.  Sy 

verbaliseer haar gevoelens van verleentheid daaromtrent en van wanneer af sy dit 

doen.  "A" kon selfs insidente van geweld daaraan koppel.  Sy verbaliseer gevoelens 

van totale magteloosheid wat sy ervaar en gevoelens van baie diep pyn.  "A" 

verbaliseer ook die begeerte om hierdie selfvernietigende gedrag te staak.  Die 

navorser vra aan "A" wat sy met die monster van "selfmutilering" in haar lewe wil 

doen.  "A" noem dat sy hierdie monster nie in haar lewe wil hê nie.  Dit is soos 'n 
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tronk wat haar gevange hou.  Die navorser neem room en vryf "A" se arms waar die 

merke is, baie saggies met die room en versoek haar om haar oë geslote te hou.  Sy 

moet visualiseer hoedat die monster verdwyn en dit is net sy - die pragtige diamant - 

wat oorbly en skitter.  "A" word versoek om haar emosies te verbaliseer en daarby te 

bly en hierdie pragtige diamant te visualiseer.  Die navorser gee subtiele boodskappe 

dat sy geskape is as 'n vleklose diamant.  Haar ouers het begin slyp aan hierdie 

diamant en die diamant het modderkolle opgekry.  Die navorser noem aan "A" dat sy 

begin het om te kompenseer vir hierdie modderkolle wanneer haar ouers in 

geweldsituasies betrokke is en begin het om die pyn wat te erg was vir haar 

binnekant, na buite te bring.  Sy kan 'n keuse maak of sy hierdie monster wil behou 

en of sy weer die skoon diamant wil wees.  "A" is baie emosioneel en sê dat sy wil 

die diamant wees. 

 

 Daarna is gesprek gevoer oor wat die sessie vir haar beteken het en hoe sy nou verder 

aan selfversorging moet aandag gee om hierdie diamant skoon en blink te hou.  "A" 

vertel dat sy elke keer wat sy vir haar met room gaan smeer nadat sy gebad het, sal 

dink aan hierdie diamant wat sy simbolies poleer.  Die volgende afspraak word 

gestruktureer. 

 

4.5.8.2 Respondent "B" 

 "B" daag vir die tweede keer nie op vir sy afspraak nie.  Die navorser gee 'n skrywe 

deur aan "B" deur middel van sy voogonderwyser dat indien hy nie meer wil 

deelneem en inskakel vir die terapie nie, dit sy keuse is, maar die navorser versoek 

dat "B" die navorser self daarvan in kennis moet stel.  In die skrywe het die 

navorser 'n datum en tyd vir 'n volgende afspraak geskeduleer. 

 

 

4.5.9 Sessie 8 

4.5.9.1 Respondent "A" 

 "A" is soos gewoonlik betyds vir haar afspraak.  Haar nie-verbale uitdrukking is 

spontaan en sy het baie energie.  Tydens fokussering daarop meld "A" dat dit met 

haar goed gaan en dat haar ouer toestemming verleen het dat sy saam met haar vriend 

mag uitgaan.  Sy is baie opgewonde daaroor.  Die navorser noem aan "A" dat die 
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terapie einde se kant toe beweeg en daar word baie kortliks oorsigtelik beweeg deur 

die afgelope terapeutiese sessies en wat dit tot dusver vir haar beteken het.   

 

 Daarna oorhandig die navorser aan "A" 'n papier met onvoltooide sinne op.  Die 

navorser skakel die musiek aan terwyl "A" die onvoltooide sinne voltooi (in kontak 

kom met haarself).  Na die voltooiing van die sinne word gesels oor spesifieke 

probleemsituasies na aanleiding van die sinne wat sy voltooi het (sien bylaag 1).  

Veral met betrekking tot sibbe-konflik word geëksploreer oor polariteite met die 

doel dat integrasie moet plaasvind. Die navorser help "A" om " 'n plan" te maak 

deur om terug te beweeg na vorige strategieë van bemagtiging en gee herhaaldelik 

die boodskap van "Jy kan...." deur.  Daar word weer bevestig dat sy uniek is, haar 

eie menswees is en dat sy nie beheer het oor haar omstandighede waarin sy haar 

altyd bevind nie, soos byvoorbeeld die gesinsgeweld, maar dat sy bepaalde keuses 

in haar lewe mag maak ten opsigte van haarself.  "A" noem dat sy haar ouers eintlik 

jammer kry, aangesien sy besef dat hul voortdurend verkeerde keuses maak en dat 

dit hulle eintlik "terughou" in die lewe.  Die navorser gee erkenning aan "A" se 

insig en dit is duidelik vir die navorser dat daar sekere integrasies plaasgevind het.  

Die navorser wens haar sterkte toe met haar keuse en die daaropvolgende afspraak 

word gestruktureer. 

 

4.5.9.2 Respondent "B" 

 "B" het die navorser se boodskap van sy voogonderwyser ontvang.  Volgens hom 

het hy vergeet van die afspraak.  Hy vertel van die onderwysers wat onnodig met 

hom baklei en dat dit volgens hom baie onregverdig is.  "B" vertel dat die kinders 

in die klas geluide maak en dan kan hy nie homself beheer nie en sal dan lag in die 

klas.  Volgens hom "pik" die onderwysers op hom.  "B" vertel verder dat hy net by 

die venster uitkyk en dan sal die onderwyser hom aanspreek daaroor.  Hy noem dat 

sy met hom sal raas wanneer iets van hom van sy tafel afval.  "B" vertel verder dat 

hy ook vergeet het om sy selfoon af te sit en nadat dit gelui het, is hy uit die klas 

gejaag.  Oor die diefstal aangeleentheid het "B" net soveel verskonings (verwys na 

4.5.1.2). 

 

 Die navorser gee aan "B" baie erkenning dat hy so eerlik is ten opsigte van al die 

klagtes wat die onderwysers oor hom het en dat hy dit met die navorser deel.  Die 
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navorser noem aan "B" dat sy weet dat hy nie altyd energie vir die sessies het nie, 

maar dat hy nogtans terugkom.  Aangesien hy weer teruggekom het vir die terapie 

is die navorser van mening dat hy iets kan doen om homself te help indien hy 

toepaslike gedrag wil openbaar.  Die navorser vra aan "B" of hy self wil besluit oor 

watter alternatiewe hy kan aanwend ten einde hanteringstrategieë hiervoor aan te 

leer en of die navorser hom hierin kan bystaan.  Volgens "B" sal hy verkies as hy 

die bystand van die navorser verkry.  Die navorser stel dit duidelik aan "B" dat alle 

energie sal verlore gaan as sy keuse nie 'n wilsbesluit insluit nie.  Die navorser 

verseker hom dat hy kan, aangesien sy gesien het dat daar wel genoeg energie 

daarvoor is. 

 

 Die navorser versoek "B" om sy oë te sluit en 'n paar keer diep in en uit te asem 

terwyl daar agtergrondmusiek speel.  Die navorser versoek "B" om in sy lewe te 

identifiseer iets van homself, sy omstandighede, of 'n ander persoon wat vir hom 

soos 'n monster is.  Dieselfde vrae wat aan respondent "A" in sessie 7 gevra is word 

aan respondent "B" gevra, waarna 'n bespreking volg.  Vanuit hierdie tegniek het 

"B" het hy geïdentifiseer dat hy baie onderdrukte aggressiewe energie het.  "B" 

vertel dat sy vader hom gereeld hard met die vuis teen sy bors slaan wanneer hy 

gedrink is en hy moet dit net woordeloos aanvaar.  Die navorser laat "B" toe om 

uitdrukking te verleen aan sy gevoelens deur daaroor te praat en eksploreer oor 

watter reaksies sy liggaam op die gevoelens het (uitdrukking van emosies).28  Dit 

was die eerste keer sedert die aanvang van die terapie dat "B" trane in sy oë gekry 

het en diep gevoelens geopenbaar het .  Die navorser moedig "B" aan om die 

emosie te beleef en te ervaar (emosionele uitdrukking).  Die navorser gaan sit naby 

"B" en sit haar arm om hom.  Hy laat dit toe (ek-jy-verhouding).  Nadat hy homself 

onder beheer gekry het, het die navorser geëksploreer oor die belewenis van 

belewing en ervaring.  "B" was skaam daaroor, maar dit navorser het voortgegaan 

om hom te bemagtig in terme van dat sy trots voel op hom.  "B" kon vertel wat 

hierdie sessie vir hom beteken het.  "B" vertel dat hy wel begin het om fiets te ry 

aangesien die rugby seisoen nou verby is. Die navorser gee erkenning daarvoor.  

Daarna word die volgende sessie gestruktureer.29 

 
                                                 
28 hoofstuk 2/ 2.5.3 
29 hoofstuk2/2.5.4 (selfvertroeteling) 
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4.5.10 Sessie 9 

4.5.10.1 Die navorser ontvang vir "A" by die deur en hulle groet mekaar vriendelik.  Sy is 

baie opgewonde toe die navorser haar meedeel dat die navorser vandag vir haar 'n 

storie wil lees.  Die navorser sit sagte musiek op die agtergrond aan terwyl sy vir 

"A" versoek om agteroor te sit en te ontspan.  "A" is baie geïnteresserd om die 

storie aan te hoor.  Die storie se naam is "Jy is spesiaal" (Lucado, 2000: 7-31).  Die 

storie is die kinderverhaal van Eli die Wemmelmaker.  Hy het vir Pikenolsie 

gemaak en Hy laat hom verstaan hoe spesiaal hy (Pinkenolsie) is, maak nie saak 

wat die wêreld daar buite sê nie of ongeag van hoe ander hom evalueer nie.  "A" 

luister en nadat die navorser aan haar dit klaar voorgelees het, versoek die navorser 

haar om te vertel wat dit vir haar beteken.  Dit is duidelik dat integrasie versterk is 

en die aanvaarding van polariteite soos byvoorbeeld 'ek mag myself liefhê'.  "A" 

bedank die navorser vir die voorlees van die storie en vertel dat sy dit baie kosbaar 

vind.  Die navorser deel "A" ook mee dat dit vir haar ook 'n spesiale betekenis 

inhou (ek-jy-verhouding).  Die navorser bespreek die feit met "A" dat hulle nou 

naby afsluiting is en eksploreer rondom haar emosies met betrekking tot afsluiting.  

"A" voel goed daaroor, aangesien sy dit beskou as 'n groeiproses in haar lewe 

(eksplosiewe laag). 

 

 Die volgende afspraak word gestruktureer. 

 

4.5.10.2 Respondent "B" 

 Die navorser ontvang "B" by die deur en verwelkom hom hartlik.  Die navorser 

bedank hom vir die feit dat hy betyds is en dat sy vandag vir hom 'n spesiale 

geskenk het.  Dit is 'n vreemde gewaarwording wat die navorser in "B" se oë 

opmerk, so asof hy nie kan glo dat hy goed genoeg is om iets spesiaal te mag 

ontvang nie.  Die navorser verneem na sy welstand en gesels op 'n ligte noot met 

hom oor sy troeteldiere tuis.  Volgens "B" het hy 'n luislang wat hy gereeld klein 

rotte moet voer.  Hy meld ook dat hy 'n groot hond het.  Volgens "B" gesels hy 

gereeld met sy diere, aangesien hulle die meeste tyd saam met hom deurbring en sy 

grootste vriende is.  Hy vertel dat hulle vir hom lief is en dat hulle hom nooit sal 

seermaak nie.   
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 Die navorser versoek "B" om rustig agteroor te sit terwyl sy vandag vir hom 'n 

storie gaan voorlees.  Agtergrondmusiek speel terwyl die navorser die storie "Jy is 

spesiaal voorlees (Lucado, 2000:7-31)30.  Op die navorser se vraag wat dit vir "B" 

beteken is hy baie verleë oor die intensiteit van die bewuswording van omgee en sy 

eie gevoelens.  Hy bloos.  "B" bedank die navorser, maar is duidelik baie verleë.  

Die navorser stel dit aan "B" dat hy dit wat die storie probeer oordra mag aanvaar 

en glo, maar hy moet daardie keuse maak.  Die navorser versoek "B" om asseblief 

daaroor te gaan dink en mededelings kom maak oor sy keuse.  Die navorser noem 

aan "B" ter voorbereiding van afsluiting dat nog twee sessies oorbly. Die navorser 

eksploreer op sy emosies ten opsigte van afsluiting.  "B" noem dat hy basies 

tevredenheid daaromtrent het.  Die navorser herinner "B" aan die mondelinge 

ooreenkoms dat indien die navorser van mening is dat "B" nog moet inskakel vir 

terapie na afloop van die voltooiing van die elf sessies, die navorser hom nie net sal 

los en van hom vergeet nie.  Die navorser gaan nie weg nie, sy bly nog altyd deel 

van die skool en daarom mag hy enige tyd terug kom na die navorser toe. 

 

 Die volgende afspraak word gestruktureer. 

 

4.5.11 Sessie 10 

4.5.11.1 Respondent "A"  

 Vir die doeleindes van hierdie navorsing is daar bewustelik deur die navorser vir 

sessie 10 op die gestaltterapeutiese tegniek naamlik "die leë stoeltegniek" as 

projektiewe tegniek besluit.  Die uitsluitlike doel is om "A" se selfgroei te 

stimuleer, te help om onafgehandelde sake af te handel en projeksie in die hier en 

nou te maak.  Die besluit is deur die navorser geneem ter wille van die voltooiing 

van die gestaltterapeutiese proses, met dien verstande dat indien onvoltooidhede by 

die respondent voorkom, die proses nie as sodanig afgehandel beskou word nie. 

 Met die aanvang van die sessie word daar op 'n baie gemaklike wyse 

gekommunikeer oor hoe dit met elkeen gaan en hoe die dag vir beide tot dusver 

verloop het.  "A" noem dat haar dag goed was en dat sy eintlik baie energie het.  Sy 

vertel dat haar vader besluit het dat hul vir die Desember vakansie in 'n naburige 

                                                 
30Hoofstuk 4/4.5.9.1 (sessie 8) 
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staat gaan vakansie hou.  Sy is baie opgewonde daaroor want haar moeder het ook 

ingestem dat haar vriend mag saamgaan.   

 

 Die navorser noem aan "A", nadat sy alles gedeel het rondom die vakansie, dat dit 

die voorlaaste sessie is.  "A" is opgewonde daaroor.  Die navorser plaas 'n leë stoel 

in die vertrek  "A" word versoek om iemand of iets van haarself te kies en in die 

stoel te plaas. 

 

 "A" sit 'n paar sekondes en dink voordat sy besluit op die gedeelte binne haar wat 

nie haarself teenoor ander kan handhaaf om te kan sê hoe sy voel oor dit wat sy 

aangedoen word nie.  "A" word aangemoedig om met daardie deel van haarself 

dialoog te voer (polariteit).  Die navorser het 'n kussing in die leë stoel geplaas en 

het haar aangemoedig tot dialoog.  Die navorser het verduidelik dat sy die vraag 

kan stel aan daardie gedeelte van haar en dan skuif sy weer na die stoel met die 

kussing in en moet weer die ander gedeelte antwoord. "A" toon duidelike tekens 

van selfbewustheid.  Die navorser moedig haar aan om in hierdie moment aan haar 

'klein mensie' erkenning en selfvertroeteling te gee. "A" het ondermeer die vraag 

gevra "waarom sy "A" (haarself) telkemale in die steek laat wanneer sy graag wil sê 

hoedat sy voel?"  Die navorser het haar deurlopend aangemoedig en deurentyd 

daarvoor erkenning gegee. 

 

 "A" aanvaar verantwoordelikheid vir beide kante van haar deurdat sy vir daardie 

gedeelte kon sê dat sy bitter graag haarself sou wou uitspreek.  Die ander gedeelte 

van "A" het geantwoord dat sy bang en alleen in situasies voel asook onseker van 

haarself.  Dialoog is oor en weer gevoer totdat daar by 'n oplossing gekom is.  "A" 

het besef dat sy haarself graag sou wou uitspreek, maar sy kan nie en dat indien sy 

dit so aanvaar, sy 'n aktiewe stap moet neem om haar uit 'n situasie weg te neem of 

sy moet iets sê om haarself emosioneel uit te druk.  Deur middel van hierdie 

tegniek het "A" tot die slotsom gekom dat sy self telkemale toelaat dat sy die 

slagoffer van 'n bepaalde situasie raak en dat dit haar so vasgevang hou dat sy 

eintlik 'n adolessent is met 'n klein dogtertjie binne haar.  Sy besef sy mag die keuse 

maak of sy dit so wil hê of nie. 
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 "A" het sulke opgewonde giggelgeluidjies gemaak en gemeld "nou weet ek waaroor 

dit gaan" (emosionele selfregulering).  "A" het die geleentheid gekry om te kon sê 

wat hierdie sessie vir haar beteken het.  Selfvertroeteling word bespreek  en "A" 

vertel dat sy gereeld in haar dagboek skryf en dat sy haar teddie weer uitgehaal het 

wat aan haar vertroeteling kan gee.  "A" word daaraan herinner om haar dagboek 

saam te bring na die volgende week se afsluitingsessie.  Die laaste afspraak word 

gestruktureer. 

 

4.5.11.2 Respondent "B" 

 "B" daag nie op vir sy geskeduleerde afspraak nie.  Met verdere navraag het dit aan 

die lig gekom dat "B" weer betrokke was by insidente van diefstal.  Die 

onderwysers kla dat "B" die klas ontwrig, geen huiswerk doen nie, asook gesag 

verwerp of uitdaag.  Die navorser maak 'n afspraak met die moeder aangesien die 

vader nie bereikbaar is nie.  Volgens die moeder word "B" aan erge emosionele 

verwaarlosing blootgestel en mishandel sy vader hom fisies deur hom deur die 

gesig te klap, met die vuis op sy bors te slaan, ensovoorts.  Die vader het hom vir 

die hele week alleen gelaat tuis en sy het nou daarvan te hore gekom.  Die moeder 

meld dat "B" in geweldsituasies buite skoolverband betrokke was en dat hy selfs al 

begin alkohol misbruik.   

 

4.5.12 Termineringsessie   

4.5.12.1 Respondent "A" 

 Aangesien "A" alreeds voorberei is op die sessie van afsluiting, stel die navorser 

voor dat elkeen met mekaar kan deel wat tydens die vorige sessies gedoen is of 

gebeur het.  Die navorser versoek "A" om haar dagboek uit tehaal, aangesien die 

navorser se lêer alreeds oop is by die begin.  Die navorser en "A" bespreek 

gemengde emosies rondom terminering.  Gesprekvoering is daarop afgestem om dit 

wat tydens al die sessies gedoen is, saam te vat en ook om vir "A" by te staan om, 

eie aan die gestaltteorie, haar emosies met betrekking tot terminering te besit en uit 

te spreek (voltooiing van 'n gestalt).  'n Aspek wat vir "A" baie belangrik is is om 

bevestiging te hê dat sy altyd terug kan kom indien sy 'n behoefte het om met 

iemand te praat en om dinge wat sy geleer het tydens terapie weer te bespreek.   
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 Daar is 'n gewyde atmosfeer teenwoordig.  Die navorser bedank "A" dat sy haar 

sessies so getrou bygewoon het en dat sy aan die navorsingstudie deel geneem het.  

"A" is baie opgewonde oor die feit dat daar oor haar geskryf gaan word en dat sy 

die erkenning daarvoor gaan kry.  "A" gee vir die navorser 'n drukkie en die sessie 

word afgesluit (ek-jy verhouding). 

 

4.5.12.2 Respondent "B" 

 Die navorser kontak "B" se moeder.  Die moeder noem aan die navorser dat "B" nie 

vir sy afsprake opdaag nie.  Volgens "B" se moeder wil "B" se vader nie hê dat "B" 

na sy moeder mag gaan nie, as gevolg van die feit dat hy beheer en toesig het oor 

"B".  Sy het egter na 'n prokureur gegaan en het 'n aansoek ingebring tot wysiging 

van beheer en toesig.  Volgens "B" se moeder is sy tans in die proses om weer te 

skei.  Sy het haar tweede eggenoot verlaat as gevolg van die feit dat "B" se vader en 

haar huidige eggenoot saam begin drankmisbruik het en laasgenoemde haar fisies- 

en emosioneel mishandel.  "B" se moeder versoek die navorser om voort te gaan 

met terapie, aangesien sy van mening is dat dit iets vir "B" beteken.  Sy meld dat 

"B" dit teenoor haar genoem het.  Die navorser verseker die moeder dat dit die 

aanvanklike mondeling ooreenkoms was en kan "B" deurlopend vir langtermyn 

terapie inskakel. 

 

4.6 ONDERHOUDE MET ONDERWYSERS, AS KUNDIGES, VAN DIE 

BETROKKE HOëRSKOOL WAAR DIE NAVORSING UITGEVOER IS 

 

 Twee onderwysers wat jare ondervinding het ten opsigte van onderrig in die betrokke 

skool is geselekteer vir die onderhoud.  Hulle kon ook kies of hul aan die gesprek 

wou deelneem.  Ter onderskeiding van die onderwysers word daar van "Opvoeder 1 

en Opvoeder 2" gepraat. 

 

4.6.1 Vraag 1 

 Hoe sou u die term "gesinsgeweld" in u eie woorde definieer? 

 

 Opvoeder 1 

 "Waar ouer of ouers nie optree soos dit bedoel was om te wees uit 'n Bybelse 

perspektief nie.  Dit is waar die ouer of ouers kinders fisies te na kom of waar pa 
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teenoor ma aggressief optree as gevolg van byvoorbeeld, alkohol.  Dit kan ook op 

emosionele vlak plaasvind waar kinders of die ma heeltyd uitgeskel word en slegte 

goed toegesnou word." 

 

 Opvoeder 2 

 "Verbale mishandeling teenoor 'n kind en fisiese geweld teenoor 'n kind en die res 

van die familie en emosionele mishandeling van die hele familie.  Verbale 

mishandeling is soos byvoorbeeld om iemand sleg te sê of te vloek.  Fisiese 

mishandeling is om 'n kind te brand of so te slaan dat daar merke is en emosionele 

mishandeling is waar 'n kind gedreig word of geen liefde kry nie." 

 

4.6.2 Vraag 2 

 Hoe manifesteer gesinsgeweld in 'n kind se gedrag in u klaskamer? 

 

 Opvoeder 1 

 "Die kind se gedrag ruk heeltemal hande uit, want hy sal ander kinders boelie of 

onaangename dinge sê teenoor ander leerders en onderwysers soos byvoorbeeld 

vloek.  'n Mens sien dit ook by kinders wat baie aggressief is teenoor onderwysers of 

ander onskuldige kinders.  Hulle raak in gevegte betrokke en is baie opstandig 

wanneer 'n onderwyser met hulle praat of so 'n kind wil straf.  Die kind onttrek 

homself en lewe in sy eie ongelukkige wêreld.  Die kind sal starende gedrag hê of 

geen samewerking in 'n klas gee nie." 

 

 Opvoeder 2 

 "Die kind doen nie sy huiswerk nie, onttrek hom in 'n klas of sal manupilerende 

gedrag openbaar deur verskonings te hê oor huiswerk wat nie gedoen word nie of 

ander die skuld gee as hy self skuldig is."  

 

 Vraag 3 

 Wat beskou u as bemagtiging van 'n adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel 

word?  
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Opvoeder 1 

 "Ek dink eerlik dat 'n kind van hierdie ouderdom op hoërskool nie veronderstel is om 

met sulke 'issues' te sit nie, maar dit is realiteit vandag.  Ek dink daar moet meer 

lewensoriënteringsperiodes wees waar leerders 'skills' kan aanleer en weet wat hul 

regte is en wat hy kan doen as hy in so 'n huis opgroei.  Onderwysers moet ook baie 

meer oplettend wees om leerders te identifiseer wat hulp nodig het om hul te verwys 

na mense soos julle, maatskaplike werkers of sielkundiges, wat die leerder kan help 

om homself te help.  Die kind kan tog nie verhelp hy het ouers wat mekaar vernietig 

nie." 

 

 Opvoeder 2 

 "Ek dink kinders moet meer aangemoedig word om aan sport- en kulturele aktiwiteite 

deel te neem sodat daar op so 'n wyse aan hul selfbeeld gewerk kan word.  Daar moet 

beslis meer lewensorïenteringsperiodes wees sodat die leerder nie voel hy hoef skaam 

te wees oor sy situasie nie.  Daardeur gaan hy ook die geleentheid kry dat hy meer 

vry kan voel om te kan praat oor sy probleme." 

 

4.7 SAMEVATTING 

 

 Met hierdie studie was dit die navorser se oogmerk om kennis in te win oor 

adolessente wat binne ons Suid Afrikaanse konteks aan gesinsgeweld blootgestel 

word. Gestaltspelterapie is gebruik as intervensie om die adolessent wat aan 

gesinsgeweld blootgestel is, te bemagtig. Vir die doel van hierdie empiriese 

ondersoek is twee adolessente wat aan gesinsgeweld blootgestel is, deur die 

onderwysers van die skool geselekteer.   

 

 Ten einde vas te stel of die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel is deur 

middel van gestaltspelterapie bemagtig is, sal daar in die volgende hoofstuk gekyk 

word na die gevolgtrekkings en aanbevelings in die verband 
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HOOFSTUK 5: 

 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

 

5.1  INLEIDING 

 

 Vir die doeleindes van hierdie studie, is aanvanklik 'n literatuurstudie gedoen 

waartydens 'n teoretiese basis daargestel is vir gestaltspelterapie as terapeutiese 

model vir hulpverlening aan adolessente wat aan gesinsgeweld blootgestel is.  Die 

literatuurstudie is verder uitgebrei deurdat 'n teoretiese basis van gesinsgeweld, die 

adolessent asook die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel is, gelê is.  Die 

voorafgaande is as konseptuele raamwerk vir die studie gebruik.  

 

 Ter aanvulling van die literatuurstudie, is 'n empiriese ondersoek onderneem.  Vir die 

doeleindes van die empiriese ondersoek, is van kwalitatiewe onderhoudvoering - deur 

die benutting van 'n semi-gestruktureerde onderhoudskedule - gebruik gemaak, asook 

gestaltspelterapeutiese intervensie.  Deur middel van die literatuurstudie en  

empiriese ondersoek is gepoog om 'n perspektief op die bemagtiging van adolessente 

wat aan gesinsgeweld blootgestel is,  te beskryf.  Gevolgtrekkings en aanbevelings na 

aanleiding van sowel die literatuur- as empiriese ondersoeke, word vervolgens 

aangebied. 

 

5.2  DIE NAVORSINGSPROBLEEM, -VRAAG EN DIE DOEL VAN DIE 

 STUDIE 

5.2.1 Die navorsingsprobleem 

 Die navorsingsprobleem wat ten opsigte van hierdie studie geformuleer is, is dat 

adolessente wat slagoffers is van gesinsgeweld, nie voldoende terapeutiese 

ondersteuning en bemagtiging ontvang om die trauma suksesvol te hanteer nie.  Die 

navorsingsprobleem is geformuleer vanuit die stelling dat weinig kinders ooit in 

skoolverband deur middel van terapeutiese hulp bemagtiging ten opsigte van trauma 

ontvang.  In beskikbare literatuur is daar nie voldoende inligting oor tegnieke vir die 
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intervensieproses om adolessente te bemagtig om die trauma van gesinsgeweld te 

hanteer nie.31 

 

5.2.2 Die navorsingsvraag 

 Die navorser handhaaf die standpunt vanuit die navorser se praktykervaring in die 

werk met adolessente dat die blootstelling van die adolessent aan gesinsgeweld nie 

net lewenslange skade tot gevolg het nie, maar soms ook vernietigend kan wees.  Na 

aanleiding van die literatuurstudie en die navorser se uitgangspunt is die volgende 

navorsingsvraag geformuleer: 

 Tot watter mate kan gestaltspel terapeutiese intervensie die adolessent wat aan 

gesinsgeweld blootgestel word, bemagtig?32 

 

5.2.3 Doelstellings en doelwitte 

5.2.3.1 Doelstellings 

 Die doelstelling van hierdie studie is om deur die benutting van gestaltspel 

terapeutiese intervensie die proses te beskryf wat gevolg word om die adolessent wat 

deur gesinsgeweld getraumatiseer word, te bemagtig.33 

 

5.2.3.2 Doelwitte 

 Die volgende doelwitte is gestel: 

• 'n Literatuurstudie oor die fenomeen van gesinsgeweld, wat as teoretiese 

onderbou kan dien vir die studie.  In samehang hiermee word 'n holistiese 

omskrywing van die ontwikkelingsfase adolessensie gegee. 

• 'n Literatuurstudie ten opsigte van gestaltspelterapie as teoretiese model vir 

hulpverlening aan adolessente wat aan gesinsgeweld blootgestel word. 

• 'n Empiriese ondersoek wat deur middel van die benutting van semi-

gestruktureerde onderhoude en gestaltspelterapeutiese intervensie beskryf is, 

spesifiek om die adolessent wat deur gesinsgeweld getraumatiseer word, te 

bemagtig.34 

 

                                                 
31 hoofstuk 1/1.3 (paragraaf 5)  
32 hoofstuk 1/1.5 (paragraaf 4) 
33 hoofstuk 1/1.4.1 
34 hoofstuk 1/1 4.2 
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 Na aanleiding van die gestelde navorsingsprobleem, -vraag en doel van die studie, is 

daar tot die volgende gevolgtrekkings gekom. 

 

5.3 GEVOLGTREKKINGS 

 

 'n Aantal gevolgtrekkings word gemaak, ten einde vas te stel of die doel van die 

studie verwesenlik is, naamlik: 

 

5.3.1 Gestaltspelterapie as konseptuele raamwerk 

 Gestaltspelterapie is 'n psigoterapeutiese tegniek, waar daar van die konsepte en 

tegnieke van gestaltterapie tydens terapie met die kind, gebruik gemaak word.  Dit 

het ten doel die totstandkoming van 'n terapeutiese verhouding en kontakmaking 

tussen die terapeut en adolessent.  Volgens 'n bepaalde proses word daar aan die 

adolessent die geleentheid gebied om op 'n verbale en nie-verbale wyse sy sin vir die 

self te versterk, sy emosies uit te druk en homself te vertroetel.  Verder het dit ten 

doel om in kontak te kom met onvoltooidhede in die hier-en-nou.35 

 

 Volgens die navorser is daarin geslaag om 'n terapeutiese verhouding met 

respondente "A" en "B" tot stand te bring deur te fokus op die "ek-jy verhouding" 

("A" sessie 1), die hier-en-nou ("B" sessie 1), die adolessent se verantwoordelikheid 

("A" sessie1) ervaring en ontdekking ("A" sessie1), wyse van assessering ("A" sessie 

1, "B" sessie 1), weerstand ("A" sessie 1 / "B" sessie 1) en grense ("A" sessie 1, "B" 

sessie 1).  Alhoewel Oaklander (in Blom, 2000:24) van mening is dat die eerste paar 

sessies hoofsaaklik fokus om 'n terapeutiese verhouding te bou, is die navorser van 

mening dat die bovermelde aspekte van deurlopende belang tydens die 

spelterapeutiese intervensie is. 

 

5.3.1.1 Basiese teoretiese konsepte binne die gestaltspelterapeutiese proses  

 

• Holisme en organismiese self-regulering36 

                                                 
35 hoofstuk 2/ 2.2.2 
36 hoofstuk 4/4.5.6.1(paragraaf 5)  
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 Die mens is 'n eenheid, in sowel homself, as sy omgewing – onskeibare 

eenheid van die liggaam, emosionele, geestelike aspekte, taal, denke en 

gedrag. 

 Die kind behoort tydens terapie as 'n holistiese eenheid gesien te word. 

 Organismiese selfregulering is die proses waartydens die organisme sy balans 

onder verskillende omstandighede in stand hou . 

 Deur organismiese selfregulering word die mens se behoeftes sodoende 

bevredig. 

 Selfregulering is 'n eienskap inherent aan die individu.  Soms is daar eksterne 

regulering wat die proses belemmer en dit lei daartoe dat die proses van 

gestaltvorming verlore raak en hierdeur ontstaan fragmentering en kan die 

individu nie meer as 'n eenheid funksioneer nie. 

 

• Figuurgrond  

 "Figuur" verwys na dit wat op die oomblik die betekenisvolste vir die persoon 

is. 

 "Grond" verwys na dit wat in die agtergrond gebeur. 

 Tydens sessie 4 het dit wat op daardie oomblik die betekenisvolste vir "A" 

was (figuur) op haar voorgrond gekom (behoefte).  Deurdat sy uitdrukking 

verleen aan haar eie emosies deur middel van 'n dagboek word haar behoefte 

bevredig en word dit deel van die agtergrond.  

 

• Onvoltooidheid 

 'n Onvoltooidheid is die onafgehandelde aspek in 'n persoon se lewe wat 

steeds 'n invloed op sy huidige funksionering uitoefen.  Vanuit die 

voorafgaande kan die afleiding gemaak word dat die verkryging van 

bewussyn van behoeftes en onvoltooidhede 'n stap tot gesonde organismiese 

selfregulering by die adolessent is.  Tydens sessie 5 het die navorser 

byvoorbeeld erkenning verleen aan "B" se behoefte tot uitdrukking van 

emosies, (verleen) wat 'n onvoltooidheid is, waarna organismiese 

selfregulering gevolg het met die gebruik van die "roosboomtegniek".  Vanuit 

bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat daar gedurende die 

terapeutiese intervensie aandag geskenk moet word aan toepaslike wyses om 
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onvervulde behoeftes te bevredig ten einde die adolessent by te staan om 

onvoltooidhede in sy lewe te voltooi. 

 

• Kontakgrensversteurings 

 Kontakgrens is die punt waar die persoon die "ek" beleef binne in verhouding 

met dit wat nie "ek" is nie. 

 Kontakgrensversteuring is wanneer die individu nie meer in staat is om 'n 

goeie balans tussen homself en die wêreld daarbuite te vorm nie. 

 Verskillende kontakgrensversteurings, of neuroses verwys na: 

- Introjeksie – inhoude kritiekloos inneem vanaf omgewing en dit beheer dan 

die kind se lewe ("A" sessie 3 / "B" sessie 5) 

- Projeksie – die neiging van die kind om die omgewing verantwoordelik te hou 

vir wat in die self gebeur.  "B" se neiging om sy wangedrag in die klas te 

verskoon deur te wys dat die onderwyser wat op hom "pik".  Sowel as die feit 

dat hy sê dat as ander kinders in die klas slegte goed van hom sê dan lag hy 

net daaroor. 

- Samevloeiing – beteken dat daar geen grense tussen die kind en sy omgewing 

is nie ("B" sessie 1). 

- Retrofleksie – die kind behandel homself soos hy eintlik aan iemand anders 

wil doen.  Dit kan selfbesering wees soos wat in die geval van "A" is waar dit 

haar selfbewussyn negatief beïnvloed sodat selfmutulerende gedrag 

manifesteer ("A" sessie 3). 

- Desensitisasie – sensoriese en liggaamlike afsluiting van kontak met die self 

byvoorbeeld miskenning van sensasie en emosie in die self.  Tydens sessie 3 

het "B" homself gedesensitiseer ten einde homself teen innerlike pyn te 

beskerm. 

 

Die navorser is van mening dat kontak en bewuswording van belang is vir die 

gesonde ontwikkeling van die adolessent en dit betekenis gee aan sy emosies wat 

noodsaaklik is vir verandering en groei.    
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• Polariteite 

 Dui op teenoorgesteldes waaruit die persoonlikheid bestaan byvoorbeeld haat 

en liefde teenoor dieselfde persoon.  'n Eie interpretasie is dat die adolessent 

as gevolg van die feit dat hy in 'n ontwikkelingsfase is waar hy 'n 

identiteitsverwarring ervaar (vgl 3.3.2.2) wat waarskynlik tot 

gefragmenteerdheid kan bydra.  Tydens die gestaltspelterapie intervensie ("A" 

sessie 10) was die oogmerk gerig op die integrasie van polariteite. 

 

 Die afleiding word gemaak dat 'n aktiwiteit soos die "leë stoeltegniek" as projektiewe 

tegniek tydens gestaltspelterapie benut kan word om die adolessent by te staan om 

polariteite in sy lewe te integreer.  Die benutting van hierdie tegniek as deel van 

gestaltspelterapie word vir die doeleindes van hierdie studie nie bespreek nie.  

 

• Struktuur van die persoonlikheid 

 Vyf lae wat aantoon hoe die kind sy lewe fragmenteer om homself van sukses 

te weerhou word deur Perls onderskei. 

 Sintetiese laag – verteenwoordig die rolle wat mense in hul lewe speel 

("B"sessie 1).  Vlg 2.3.5.1 in hoofstuk2. 

 Fobiese laag – bewuswording van vrese wat hierdie spel in stand hou.  

 Implosiewe laag – begin bewus word van hoe hy homself inperk, maar die 

energie ontbreek om te verander. 

 Die manifestasie van die twee voorafgenoemde aspekte kon nie deur die 

navorser by die respondente geïdentifiseer word nie. 

 Impasse laag – behoefte om onafgehandelde sake te voltooi, maar nie gereed 

om die pyn hiermee saam te hanteer nie – afhanklik van eksterne 

ondersteuning.  Is gelykstaande aan weerstand – in gestalt breek ons nie die 

muur af nie,maar soek 'n deur en stap saam met die kind deur (Blom, 

2000:18).  Hierdie vorm van weerstand het by "B" gemanifesteer tydens 

sessie 1.  Die navorser het as terapeut net daarmee saambeweeg aangesien dit 

noodsaaklik was vir die bou van die terapeutiese verhouding. 

 Eksplosiewe laag – begin om onvoltooidhede vanuit die verlede te voltooi.  

 Die kind kom in kontak met reserwe energie wat voorheen vasgevang was.  
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 Die kind begin om ware emosies te ervaar en uit te druk.  Die kind begin 

eksperimenteer met nuwe gedrag ("A" sessie 9, par 4.5.9.1).  "B" het nie 

dieselfde groei as "A" beleef nie, aangesien hy steeds in die impasse is. 

• Gestalt  

 Hierdie konsep word volledig omskryf in 2.2.1 van Hoofstuk 2.  Hierdie 

aspek hou verband met holisme as teoretiese konsep van die gestaltteorie.  Dit 

is wanneer die kind in sy totaliteit in balans is.  Die navorser maak 'n eie 

afleiding dat dit bereik is in sessie 10 met "A".37  "B" daarinteen het as gevolg 

van sy proses nie belans herwin.   

 

5.3.1.2 Doelstellings van gestaltspelterapie 

 Selfondersteuning 

 Dit is die kind se vermoë om verantwoordelikheid vir homself en sy keuses te 

aanvaar, terwyl gesonde uitruiling tussen die individu en die omgewing 

plaasvind ("A" sessie 3 / "B" sessie 6).  Die navorser se eie interpretasie is dat 

die adolessent tydens die terapeutiese intervensie begelei moet word om meer 

verantwoordelikheid vir homself en vir die bevrediging van sy eie behoeftes 

te neem.  Die bevordering van selfhandhawende gedrag as doelstelling van 

gestaltspelterapie word bespreek tydens 2.4.1. 

 

• Bevordering van bewussyn van sy eie  proses 

 Bewustheid impliseer dat die kind kognitief, sensories en affektief ten volle in 

kontak met homself is, maar ook met ander mense en sy omgewing, dat hy 

homself ken, aanvaar, verantwoordelikheid vir sy ervaringe neem en keuses 

met betrekking tot die hantering uitoefen.  Volgens die navorser het "B" van 

sy eie emosies begin bewus word nadat sand tydens intervensie as 

terapeutiese hulpmiddel aangewend is.  (vlg sessie 2). 

 

 Volgens Oaklander (1994:285) is die kind se bewussyn van sy eie proses 'n 

primêre doelstelling van gestaltspelterapie.  Die kind se proses is wat hy doen 

en hoe hy dit doen.  Vanuit die voorafgaande het dit duidelik geblyk dat 

namate "A" en "B" bewus geword het van hulself tydens die terapeutiese 

                                                 
37 hoofstuk 4/4.5.11.1 
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proses, hul bewussyn ten opsigte daarvan dat hulle keuses kan uitoefen oor 

die uitdrukking van hul emosies, die wyse waarop hulle hul behoeftes 

bevredig en die eksplorering van nuwe gedrag ontwikkel het. (vlg "A" 4.5.4.1 

en 4.5.4.1 / "B" 4.5.3.1). 

 

• Bevordering van integrasie 

 Selfondersteuning help die adolessent om as holistiese eenheid sy kognisies, emosies, 

liggaam en sintuie te integreer ten einde onvoltooidhede op sy voorgrond te voltooi 

(volgens 2.4.3 in Hoofstuk 2).  Tydens sessie 8 is van "A" se onvoltooidhede op haar 

voorgrond voltooi deurdat haar kognisies, emosies, liggaam en sintuie geïntegreer 

het.  Die eie afleiding word dus gevorm dat die integrasie van die kognisie, emosie, 

liggaam en sintuie noodsaaklik is vir die adolessent om holisme te bereik. 

 

5.3.1.3 Terapeutiese proses in gestaltspelterapie 

 'n Bepaalde terapeutiese proses word deur Oaklander voorgestel as terapeutiese 

proses vir gestaltspelterapie.  Vir die doeleindes van hierdie studie word dit benut as 

terapeutiese proses in gestaltspelterapie ten einde die adolessent wat aan 

gesinsgeweld blootgestel is, te bemagtig.  Daar moet egter van die standpunt 

uitgegaan word dat dit nie altyd in die praktyk moontlik is om die fases op só 'n wyse 

te onderskei dat 'n tegniek of aktiwiteit byvoorbeeld net geskik sou wees vir een fase 

nie.  Vir die doel van hierdie studie word gestaltspeltegnieke en –aktiwiteite vanuit 'n 

gestaltteoretiese perspektief gevolglik nie bespreek nie.  

 

 Die navorser fokus op dit wat in die moment onmiddellik teenwoordig is, met die 

doel om die kliënt te help om die gewaarwordinge van sy ervarings in hulle totaliteit 

te verbeter, met die klem op die hier-en-nou, deur die maak van keuses vir gedrag. 

 

 Dit word deur Oaklander (1994:281-300) konstateer dat 'n aantal van die teoretiese 

konsepte van gestaltterapie soos die verhouding, organismiese selfregulering, 

kontakgrensversteurings, bewussyn, ervaring en weerstand 'n direkte verband en 

invloed het tydens terapeutiese werk met adolessente38.  Sy maak verder melding van 

'n terapeutiese proses wanneer spelterapie met adolessente volgens die 

                                                 
38 hoofstuk 5/ 5.3.1.1 
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gestaltbenadering gedoen word.  Hierdie proses vind aansluiting by die filosofie, 

teorie en praktyk van gestaltterapie, wat begin met die bou van 'n terapeutiese 

verhouding as voorvereiste, gevolg deur kontakmaking, versterking van die kind se 

sin vir die self en emosionele uitdrukking.  Die fase word gevolg deur 

selfvertroeteling, waarna terminering plaasvind 39. 

 

Tydens elke terapeutiese sessie met respondent "A" kon daarin geslaag word om die 

terapeutiese proses soos uiteengesit in die empiriese hoofstuk, naamlik Hoofstuk 2, te kon 

volg.  Daar kon egter nie daarin geslaag word om met respondent "B" die terapeutiese proses 

te deurloop nie.  Gevolgtrekkings met betrekking tot die redes wat hieruit voortgevloei het, 

word later in hierdie hoofstuk uiteengesit40. 

 

5.3.1.4 Die volgende aspekte is van belang tydens elke terpeutiese sessie. 

 Hierdie aspekte is tydens die empiriese hoofstuk in elke sessie aangedui met 

voetnotas: 

 Geleentheid om keuses te maak41 

 Verantwoordelikheidsneming vir keuses42 

 Fokus op polariteite43 

 Bemagtiging van die kind (fokus op sterk punte) 

 Selfvertroeteling (wat gaan respondent vandag vir homself doen wat lekker 

is)44 

 

 Hierdie aspekte sluit aan by die filosofie, teorie en praktyk van gestaltterapie, 

naamlik dat gestaltterapie beskou word as 'n prosesterapie met die klem op die wat en 

hoe van gedrag, eerder as die hoekom.  Met die klem daarop om die kind se 

bewustheid van sy eie proses te verhoog, eerder as om 'n analise te doen van waarom 

bepaalde gedrag by die kind manifesteer45.  Die voorafgaande het dus gemanifesteer 

tydens die gestaltspelterapeutiese intervensie. 

 

                                                 
39 hoofstuk 2/2.5 (terapeutiese proses) 
40 hoofstuk 5/5.3.2.2 
41 hoofstuk 4/ 4.5.9.2 (paragraaf 2) 
42 hoofstuk 4/ 4.5.3.1 (paragraaf 4) 
43 hoofstuk 4/ 4.5.6.1 (paragraaf 3) 
44 hoofstuk 4/ 4.5.9.2 (paragraaf 3) 
45 hoofstuk 2/ 2.2.3 
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5.3.2 Gevolgtrekkings met betrekking tot die adolessent wat aan gesinsgeweld blootgestel 

word, met gesinsgeweld as konseptuele raamwerk vir die studie. 

 Volgens die navorser is gesinsgeweld nie meer 'n verskynsel wat in die hedendaagse 

samelewing versteek word nie.  Dit is vernietigend met 'n sneeubal effek ten opsigte 

van die totale funksionering van die adolessent.  Gevolgtrekkings met betrekking tot 

die fase van adolessensie as konseptuele raamwerk is noodsaaklik sodat respondente 

"A" en "B" as adolessente in hul totaliteit verstaan kan word ten einde hul tydens die 

spelterapeutiese intervensie te begelei tot suksesvolle bemagtiging. 

  

5.3.2.1 Die adolessent teen die agtergrond van sy totaliteit 

 Die spelterapeute wat by die werk met adolessente betrokke is, moet homself 

of haarself vergewis van 'n deeglike kennisbasis ten opsigte van die fase van 

adolessensie.  Die onvoorspelbaarheid van die adolessent se gemoedstoestand  

wissel van een sessie tot 'n volgende sessie. (tydens sessie 9 sal "B" 

byvoorbeeld die navorser bedank vir terapeutiese insette, maar daag nie vir 

sessie 10 op nie). 

 Die spelterapeut moet deurlopend aansluiting vind deur dit te reflekteer en in 

samevloeiing beweeg met die adolessent se emosies.  Indien die adolessent 

hartseer is, laat hom toe om te huil.  Wanneer die adolessent woedend is, laat 

hom toe om aggressie te ontlaai.  Hierdeur vind versterking van die sin van 

die self en uitdrukking van die emosionele plaas 46. 

 Indien die adolessent sy eie proses verstaan, sal hy die vermoë begin 

ontwikkel om sy eie gemoedstoestand positief self te verander deur 

selfondersteuning en selfvertroeteling47 . 

 Die terapeut wat met adolessente werk, moet homself deeglik vergewis van 

die feit of die adolessent volhardende gedrag openbaar en of dit die 

manifestering van kontakgrensversteurings is.  Dit is nodig vir die terapeut 

om die kontak te herstel deur 'n polariteit te gebruik48. 

 Vir die terapeut is dit belangrik om te weet wat die adolessent se proses is 

want dit gaan bepaal of 'n projektiewe tegniek ten opsigte van hom suksesvol 

aangewend kan word.  Die adolessent word deur die terapeut begelei om by 

                                                 
46 hoofstuk 4/ 4.5.9.2 (paragraaf 2) 
47 hoofstuk 4/4.5.3.1 (paragraaf 5) 
48 hoofstuk 4/4.5.11.1 (paragraaf 4) 



 99

polariteite en onvoltooidhede uit te kom.  In die geval van hierdie empiriese 

studie het die tegnieke van die "roosboom en die leë stoel" suksesvol gewerk 

ten einde "A" se bewustheid ten opsigte van haar onvoltooidhede te verhoog 

(sessie 5 en 9).  Die leë stoeltegniek het daarmee te doen dat die respondent 

bewus raak van onvoltooidhede in sy lewe wat tydens intervensie aangespreek 

word. 

 As gevolg van die feit dat die adolessent so intens is in die belewing van sy 

emosies moet voldoende geleentheid gegun word vir ontlading, aangesien dit 

van ontskatbare waarde is vir versterking van die verhouding tussen die 

terapeut en adolessent ("B" sessie 6). 

 Gereelde erkenning deur die terapeut moet aan die adolessent gebied word, 

aangesien dit noodsaaklik is vir die uiteindelike voltooiing van die 

gestaltterapeutiese proses ("B" sessie 8). 

 Die terapeut moet in sy belangstelling ten opsigte van die adolessent opreg 

wees, aangesien die terapeut iets van 'n normale en gesonde verhouding 

modelleer en nie 'n verskynsel (fenomeen) van die samelewing nie ("A" sessie 

8). 

 Die ondersteuning en betrokkenheid van die respondente se ouers by die 

adolessent was 'n deurslaggewende faktor ten opsigte van die 

gemotiveerdheid van die adolessent om vir terapie in te skakel. 

 Indien 'n adolessent gedwing word om in te skakel vir terapie sal hy 

waarskynlik nie vir opvolg-intervensie inskakel nie. 

 

5.3.2.2 Gevolgtrekkings met betrekking tot gesinsgeweld as verskynsel 

 Die navorser is die afgelope vier jaar verbonde aan die betrokke hoërskool.  

Gedurende 'n skooldag vanaf 7.30 tot 14.00 word gemiddeld vyf leerlinge per 

dag in terapeutiese intervensie gesien.  Ten minste vier uit die vyf leerlinge 

wat die navorser kom spreek, word aan een of ander vorm van gesinsgeweld 

in hul huise blootgestel.  Hierdie gewaarwording het grotendeels bygedra tot 

die motivering vir keuse die van die onderwerp49. 

                                                 
49 hoofstuk 1/1.2 
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 Die repondente, insluitend die eerste respondente wat vir die empiriese 

ondersoek geselekteer is, maar wat nooit opgedaag het nie, word tuis aan 

verbale sowel as nie-verbale gesinsgeweld blootgestel.50.   

 Nie een van die respondente was voorheen al vir enige vorm van berading of 

terapeutiese intervensie gedurende enige tyd van hul skoolloopbaan 

ingeskakel nie. 

 Die vader was die oortreder in elke geval terwyl die moeders hul eggenoot 

vrees en nie bereid is om teenoor die eggenoot op te staan om haar en die 

kinders te beveilig nie.  Die vrouens en kinders is die slagoffers.  Kenmerke 

van die oortreder wat in albei gevalle die vader is, stem ooreen met kenmerke 

soos verkry uit beskikbare literatuur.51 

 Die gevoelens wat sterk na vore gekom het, is aggressie, woede, vrees, 

hulpeloosheid, alleenheid, verwarring, wantroue, ensovoorts.  Dit stem ooreen 

met beskikbare literatuur.52 

 Daar bestaan nie 'n verskil in gevoelens ten opsigte van geslag nie, maar 

respondent "A" het meer intens hartseer getoon as respondent "B".  

 Respondent "B" se vader neig tot drankmisbruik. In tabel 1 dui die betrokke 

skrywers aan dat geweldsituasies in huise gepaard gaan met alkoholmisbruik 

deur die persoon wat die geweld uit voer.53 

 Die respondente toon 'n swak sin vir die self en dit word grotendeels 

toegeskryf aan die gebrek aan rolmodelle binne gesinsverband.  

 Tydens die empiriese studie is daar gemerk dat beide die respondente 

aanvanklik onbewus van hul gevoelens was en nie in kontak met hulself en 

hul omgewing was nie en dat hulle 'n swak sin vir die self gehad het.    

 Respondent "A" het self-ondersteuning ontwikkel en was in staat om in 

kontak te kom met haar onderdrukte gevoelens wat verwant was aan gebeure 

vanuit die verlede.  "A" het van haar eie proses bewus geraak deurdat sy 

verantwoordelikheid vir keuses kon neem, tot selfkennis, selfaanvaarding kon 

kom en in kontak met haar eie behoeftes en emosies kon kom (sessie 8 en 9).  

Selfregulering het gevolglik plaasgevind sodat homeostase binne haarself 

                                                 
50 hoofstuk 3/3.4 (paragraaf 2) 
51 hoofstuk 3 tabel 2 
52 hoofstuk 4 tabel 1 
53 hoofstuk 4/4.5.1.1 en 4.5.1.2 
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bereik is deurdat sy hulpbronne binne haarself benut het om haar behoeftes te 

bevredig (sessie 5 en 10). 

 Beide die respondente wil niks met die oortreder te doen hê nie en het 'n uiters 

swak verhouding met die oortreder. 

 Dit was duidelik dat beide die respondente in die studie van mening was dat 

hulle emosioneel ook deur die oortreder mishandel word omdat hulle die 

geweld moet hoor of aanskou. Dit het aan die einde van die studie bekend 

geraak dat respondent "B" deur die beweerde oortreder mishandel word 

(sessie 10). 

 Die ondersteuning wat respondent "A" van haar moeder ontvang het 

gedurende die terapeutiese intervensie het 'n invloed op die gemotiveerdheid 

van die respondent om vir terapie in te skakel, gehad.  Die moeder het tydens 

die eerste sessie gemeld dat dit byvoorbeeld vir haar belangrik is dat "A" met 

haar eie emosies in kontak moet. 

 Beide die respondente se skolastiese vordering word benadeel deur die 

gesinsgeweld.54 

 Die redes waarom die invloed van gesinsgeweld oor die langtermyn strek, 

word bevestig.55 

 Die effek van gesinsgeweld van die respondente betrokke by die empiriese 

ondersoek stem ooreen met bekikbare literatuur.56  Aspekte wat hier veral oor 

eenstem, is rebelsheid teenoor gesag, vertel van leuens, oorsensitiwiteit, 

diefstal, verbale mishandeling en terugpratery en geweldadige gedrag soos 

skop, slaan en baklei. 

 Die onderhoude met die kundiges het aangedui dat sommige adolessente 

hulself onttrek van klassituasies terwyl ander weer die klas ontwrig wat dan 

ooreen stem met die respondent "B" se gedrag tydens klassituasies ("B", 

sessie 8 - 4.5.8.2). 

 

 

 

 

                                                 
54 hoofstuk 4 tabel 2 "Die kind" 
55 hoofstuk 3/3.6.3 
56 hoofstuk 3/3.6 
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5.4 DOELBEREIKING EN BEANTWOORDING VAN DIE 

NAVORSINGSVRAAG 

 

 Na aanleiding van die bostaande gegewens, word daar tot die gevolgtrekking gekom 

dat die doel van die navorsing bereik is, naamlik dat daarin geslaag is om deur middel 

van 'n beskrywende ondersoek die benutting van gestaltspelterapeutiese tegnieke en 

gestaltkonsepte die proses te beskryf wat gevolg kan word om die adolessent wat 

deur gesinsgeweld getraumatiseer word, te bemagtig. 

 

 In die ondersoek kom dit duidelik na vore dat die adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word erg getraumatiseer word.  Die adolessent wat aan gesinsgeweld 

blootgestel word, kan bemagtig word deur middel van die gestaltspelterapeutiese 

proses.  Hierdeur versterk die sin vir die self, hy kry geleentheid om keuses te maak 

en neem verantwoordelikheid vir keuses wat gemaak word. 

 

5.5 AANBEVELINGS 

 

 Aanbevelings wat gedoen word, word in ooreenstemming en met inagneming 

van die huidige ontwikkeling, die paradigmaverskuiwing, beperkte 

beskikking oor finansiële bronne en die bestaande infrastruktuur van die 

maatskaplikewerkprofessie, gedoen.  Bewustheid bestaan ten opsigte van die 

Suid-Afrikaanse regering se verbintenis tot die jeug van vandag wat die ouers 

en leiers van môre gaan wees. 

 Daar is nie voldoende regshulp, verblyf en hulpverleningsprogramme vir 

vrouens en kinders om uit hulle gesinsisteme te beweeg nie. 

 Die gemeenskap en alle professionele persone moet 'n groter bewustheid van 

die feit dat gesinsgeweld skadelik vir kinders is, ontwikkel. 

 Professionele persone moet poog om die kind te beskerm deur die nie-

oortredende ouer te ondersteun en die oortredende ouer verantwoordelik te 

hou vir die mishandeling. 

 Professionele persone moet poog die kinderwet te verander en die sisteem so 

te verander dat kinders beskerm kan word teen gesinsgeweld al is die nie-

oortredende ouer nie in staat om hulle te beskerm nie. 
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 Voor die navorser se verbondenheid aan Hoërskool X, was daar geen 

terapeutiese insette ten opsigte van leerlinge wat aan enige vorm van 

gesinsgeweld blootgestel word, gelewer nie.  Gevolglik maak die navorser 'n 

eie gevolgtrekking en dienooreenkomstige aanbeveling aan terapeute wat 

binne skoolverband werk.  Dit is dat daar daadwerklike pogings deur 

terapeute aangewend moet word om hierdie fenomeen op nasionale vlak met 

owerhede aan te spreek sodat 'n gesonder generasie adolessente as 

volwassenes kan ontwikkel. 

  

5.6 SLOTSOM 

 

 Daar bestaan min twyfel by die navorser dat gesinsgeweld vandag 'n algemene 

verskynsel is in die huise van baie kinders en dat diesulke kinders op 'n daaglikse 

basis aan hierdie trauma blootgestel word. 

 

 Die verwarring wat gesinsgeweld veroorsaak, die redes hoekom dit plaasvind, en die 

algehele verstaan daarvan word opgesom deur De Sousa (1991:13).  So gee 'n vrou 

wat self aan gesinsgeweld blootgestel was,dit weer:  "I was confused and hurt.  The 

hurt was deep.  How could someone who says he loves me hit me". 

 

 Na aanleiding hiervan is dit duidelik dat die kind wat aan gesinsgeweld blootgestel 

word lewenslange letsels opdoen en is bemagtiging nodig wat deur onder andere 

gestaltspelterapeutiese intervensie voorsien kan word. 
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BYLAAG 1 

 
ONVOLTOOIDE SINNE 

(Schoeman, 2002a:116-120) 
 
 
  Naam: 
 
  Skool: 
 
  Standerd: 
 
  Geboortedatum: 
 
  Vandag se datum: 
 
Deur die sinne te voltooi kan jy aandui hoe jy oor verskillende sake voel. Jy moet met elke 
sin probeer om jou werklike gevoelens uit te druk. Probeer elke sin voltooi. Maak ook seker 
dat elke sin wat jy voltooi 'n volsin is. 
 
 
  1. Ek hou van:  ......................................................................................................... 
 
 .............................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................. 
 
 
  2. Die ongelukkige oomblik:  .................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................. 
 
 
3. Ek voel:................................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
4. Snags in my bed: ................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
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5. Selfs my beste vriend(in): ................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
  
6. Ek wil baie graag: ................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
7. As ek dit eendag kan bekostig:  .......................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
8. Ek verdra nie ...................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
9. Ek hou van: ......................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
10. Die ongelukkige oomblik  ................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................... 
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11. Ek voel ................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................. 
 
 
  
12. Snags in my bed: ................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
13. Selfs my beste vriend(in): ................................................................................... 
 

............................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................. 
 
 
 
14. Ek wil graag ....................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
15. As ek dit eendag kan bekostig: ............................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
16. Ek verdra nie ....................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
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17. Dit walg my: ........................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
18. Toe ek 'n kind was: .............................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
19. Ek ly: ................................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
20. Ek sal nooit vergeet nie: ...................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 

 
 
 
21. My senuwees: ...................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
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22. My grootste bekommernis is: ............................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
23. My gedagtes: ....................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
24. Die toekoms: ....................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
25. Ek kan nie: ........................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
26. Ek wonder soms: ................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
27. Mense wat nie van my hou nie: ........................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
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28. Ek het geen tyd nie: ............................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
29. Ek voel 'n behoefte aan: ...................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
30. Ek geniet: ............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
31. Ek haat: ................................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
32. Ek is baie: ............................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
33. Die enigste struikelblok: ...................................................................................... 

 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
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34. Ek wens: .............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
   
 
 
35. My vader:............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
36. In my gesing: ....................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
37. Die meeste meisies: ............................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
38. Ek verbeel my soms dat: ..................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
39. Ek het vas besluit: ............................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
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40. Daar is niks wat my so: ....................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
41. Tot my spyt: ........................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
42. Die meeste seuns; ................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
43. My grootste gebrek: ............................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
44. Ek strewe: ............................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
45. My grootste begeerte: .......................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
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