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OPSOMMING 

Urbach-Wiethe Sindroom (beter bekend as lipo"ied prote"inose of hyalinosis cutis et 

mucosae) is 'n seldsame, outosomaal-oorerflike siekte. Die kenmerkendste 

simptome van die siekte is vel- en slymvliesveranderinge wat deur 'n neerslag van 

ekstrasellulere hialienagtige materiaal van onbekende oorsprong veroorsaak word. 

Die vel word maklik beseer, genees stadig en lelike, pokagtige letsels ontstaan. 'n 

Fyn, korrelagtige neerslag op die ooglede, die sogenaamde "kralestringvoorkoms" 

kenmerk die siekte, sowel as heesheid, die prominentste en lastigste simptoom, 

wat sedert geboorte teenwoordig kan wees. Radiografie en tomografie to on 

bilaterale, boontjievormige verkalking op die temporale lobbe van die brein, wat tot 

epileptiese aanvalle en ander neuropsigiese simptome soos geremde geheue en 

aggressie lei. 

Heesheid veroorsaak kommunikatiewe beperkinge vir die lyer, terwyl die opsigtelike 

velletsels aversiewe- en die verkalkings onsigbare beperkinge meebring. 
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Die lyer aan Urbach-Wiethe Sindroom kan volgens die beginsels en kriteria van die 

medies-kliniese, die persoonsgeorienteerde en die sosio-omgewingsperspektiewe 

gestremdheid ondervind. Teoreties kan die lyer se belewinge van sy andersheid en 

die nie-aanvaarding deur die gemeenskap, soos by gestremdes, die hand hawing van 

sy selfagting rem, sodat 'n negatiewe selfkonsep tot skuldgevoelens, 

angsbelewinge en depressie kan lei. 

'n Betekenisvolle verband is in die empiriese ondersoek tussen die graad van 

aantasting en wanaanpassing in die lyer se leefwereld gevind. Die lyers wat ernstig 

aangetas is, identifiseer moeilik met hulle fisieke voorkoms. ldentiteitsvorming 

word gerem en die selfagting is negatief. Hulle openbaar 'n negatiewe selfkonsep 

en depressiewe gevoelens met selfmoordgedagtes. Hulle relasies en sosialisering 

is problematies en hulle voel hulle word nie deur die gemeenskap aanvaar nie. Die 

lyers ondervind 'n algemene wanaanpassing in hulle leefwereld. 'n Geval van 

paranoia is ook gevind. Alhoewel die ouers vrae oor die toestand het en sekere 

emosies beleef, kan die meeste van hulle die situasie hanteer. 

Riglyne vir 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir lyers aan Urbach-Wiethe 

Sindroom, wat op die verbetering van die selfkonsep; die hantering van depressie, 

aggressie en woedebuie, asook die verbetering van relasies en sosialisering gerig 

is, is saamgestel. 'n Ondersteuningsgroep waarby lyers en hulle ouers kan 

inskakel, is gestig. 
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SUMMARY 

Urbach-Wiethe Syndrome, also known as lipoid proteinosis or hyalinosis cutis et 

mucosae, is a rare, recessively inherited, autosomal disorder characterized by 

lesions of the skin and mucosae, caused by widespread deposition of hyaline 

material of unknown etiology. The skin injures easily and heals slowly with "pock

like" lesions. Bead-like deposits on the eyelids, called "string of pearls", are often 

found. Present since early infancy, hoarseness is the first, and most striking, 

irritating symptom. Bean-shaped intracranial calcification within the temporal lobes 

of the brain in the area of the hippocampus, shown up by radiography and 

tomography, may cause epileptic seizures and other neuropsychological 

complications like impaired memory and aggression. 

The sufferer experiences communicative impairment through hoarseness, aversive 

impairment because of the conspicuous lesions, and concealed impairment as a 

result of the calcifications. According to the medical-clinical, person-orientated and 

socio-environmental perspectives on disability, a sufferer of Urbach-Wiethe 

Syndrome may experience disability. 



-vii-

Like disabled persons, the sufferer finds it difficult to identify with his physical 

appearance. Impaired identity formation and low self-esteem cause a negative self

concept. 

Feelings of guilt, anxiety and depression result from perceived dissimilarity, social 

rejection and low self-esteem. Socialising is adversely affected. 

A significant relationship was found in the empirical study between the extent to 

which the sufferer is affected and the degree of maladjustment in his life-world. 

Seriously affected sufferers display a negative self-concept and feelings of 

depression with suicidal thoughts. Socialisation and relationships are problematic 

and sufferers feel unaccepted by the community. General maladjustment in the 

life-world is experienced. A case of paranoia was reported. Except for some 

questions and unresolved feelings about the disease, most parents are able to cope 

with the situation. 

Guidelines have been set for a therapeutic programme for sufferers from Urbach

Wiethe Syndrome aimed at enhancing self-concept, coping with depression and 

aggression, and improving relationships and socialising. A support group has been 

founded for sufferers and their parents. 

KEY TERMS: 
\ ~ \/ 1'-

Urtf,.ch-Wiethe Syndrome; lipoid proteinosis, lipoidosis cutis et mucosae; hyalinosis 

cutis et mucosae; lipoglyco-pro'¥einosis; impairment; handicap; diability; ch~onic 
illness; self-concept; voic:disorder~ v 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERENDE INLEIDING 

PROBLEEMONTLEDING, DOEL, BEGRIPSVERKLARINGS, METODE EN 

PROGRAM VAN ONDERSOEK 

1 . 1 INLEIDING 

Urbach-Wiethe Sindroom is 'n baie seldsame, oorgeerfde siekte wat 

wereldwyd aangetref word. Die voorkoms van die toestand is volgens 'n 

gesprek wat die navorser met dermatoloe en oor- neus- en keelspesialiste 

gehad het, so seldsaam dat dit nie aan aile medici bekend is nie. 'n Aantal 

lyers is ook in Suid-Afrika ge"identifiseer deur medici wat van sulke gevalle 'n 

register hou. Navorsing in Suid-Afrika is deur die volgende persone 

gepubliseer: Friedman et a/1984; Gordon et a/1969; Hardcastle & Rosenstrauch 1984; 

Hey/1970 & 1963; Scott & Findlay 1960; Vander Walt & Hey/1971. Van Rooy et a/1991 

het 'n artikel gepubliseer waarin die navorser se kind een van die 

proefpersone was. 

Die opvallendste kenmerk van die siekte is dat afwykinge in die dermis van 

die vel voorkom wat daartoe lei dat letsels gevorm word. Die uiterlike 

velletsels kan esteties afstootlik wees. Letsels in die larinks en op die 

stembande veroorsaak dat die lyer nie normale spraak kan produseer nie en 

met 'n hees stem of in fluistertoon praat (Hofer 1973:6&7; Knorr et a/ 

1991:168&769). Aangesien daar geen behandeling beskikbaar is wat die 

toestand kan ophef nie, maak die uiterlike simptome die lyer 'n opvallende 

persoon en kan hy aanpassings- en/of funksioneringsprobleme ervaar. 

1.2 DIE PROBLEEMONTLEDING 

1.2.1 BEWUSWORD/NG VAN DIE PROBLEEM 

Die skrywer het self 'n seun wat aan Urbach-Wiethe Sindroom ly. (Hierna 
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word na Urbach-Wiethe Sindroom verwys as UWS.) As ouer het sy saam 

met haar kind menige teleurstellings beleef omdat geleenthede vir die lyer 

beperk word weens die effek wat sommige van die simptome, veral die 

onvermoe om normale spraak te produseer, tot gevolg het. 'n Klient van een 

van die navorser se kollegas het 'n selfmoordpoging aangewend wat direk 

verband gehou het met negatiewe gevoelens oor sy voorkoms, problematiese 

kommunikasie en swak sosialisering in die portuurgroep. 'n Gesprek met die 

moeder van 'n tienerdogter wat 'n UWS-Iyer is, het aan die lig gebring dat sy 

as moeder die sind room traumaties saam met haar dogter beleef. 

Die opvoeding van 'n kind wat UWS het, bring bepaalde problema mee. 

Kwelvrae wat nie bevredigend beantwoord kan word nie, duik voortdurend 

op. Navrae van die skrywer a an verskeie kenners het aangetoon dat daar 

weinig of geen navorsing gedoen is nie oor die impak van die siekte op die 

psige van die lyer, so wei as die aanpassings wat in sy leefwereld deur hom 

en die gesin gemaak moet word, ten einde doeltreffend te kan funksioneer. 

Aile gepubliseerde navorsing is op die mediese aspekte toegespits. Een van 

die ernstige problema waarmee die navorser en haar seun gekonfronteer was, 

was die !eit dat assuransie geweier is en versekeringsmaatskappye laat blyk 

het dat daar te min inligting beskikbaar sou wees om sodanige versekering 

te kon regverdig. Die leemte in die literatuur en gebrekkige beskikbare 

inligting oor die psigiese implikasies van UWS was 'n groot aansporing vir 

hierdie navorsing. Medici met wie die navorser gesprek gevoer het, was ook 

van mening dat navorsing in hierdie verband 'n bydrae tot die wetenskap en 

inderdaad baanbrekerswerk sou wees. 

1.2.2 VERKENNING VAN DIE PROBLEEM 

Die problematiek van die toestand val spontaan in twee kategoriee uiteen: 

i) ·. 'n Persoonlike aspek: Hoe raak die toestand die persoon self? 

ii) 'n Sosiale aspek wat weer in twee afdelings onderverdeel kan word: 

* Watter invloed het die toestand op die lyer se leefwereld en relasies? 
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* Watter invloed het die siekte op die ouers van die lyer? 

1.2.2.1 Die persoonlike aspek van UWS 

Die persoonlike aspek verwys na die implikasies wat UWS vir die lyer self 

inhou. Wat met 'n persoon se liggaaam gebeur en hoe hy daaroor voel, raak 

sy psige. Daarom sal die fisieke sowel as die psigiese implikasies wat UWS 

vir die lyer meebring, by die navorsing betrek word. 

a) Die fisieke effek van UWS op die liggaam van die lyer 

UWS presenteer met 'n groot aantal simptome waarvan die hees stem en die 

velletsels die opvallendste en kenmerkendste is. Soos by enige ander siekte 

kan die intensiteit van aantasting so wei as die aantal simptome wat by 'n 

bepaalde persoon teenwoordig is, verskil. Dit is dus belangrik om te bepaal 

wat die kenmerkende simptome van UWS is en wat die effek daarvan op die 

liggaam is. 

b) Die implikasieE van UWS op die psige van die lyer 

U~t die belewinge van die navorser wil dit voorkom of die belangrikste 

psigiese hindernisse vir die lyer die kan wees ten opsigte van: 

i) Die be/ewing van frustrasie 

Die navorser het waargeneem dat haar seun hoe vlakke van frustrasie 

beleef, veral ten opsigte van die onvermoe tot normale spraak. 

ii) Die be/ewing van onsekerheid 

Gebrekkige inligting oor die siektetoestand en die verloop daarvan bring 

onsekerheid by die lyer sowel as sy ouers oor verskeie aspekte. 

Onsekerheid word beleef oor vraagstukke soos wat die individu se plek 

in die wereld is, hoe die toekoms deur UWS be'invloed word en of hy 

sukses sal kan behaal. Die onsekerheid kan daartoe bydra dat die lyer 

vrees en/of angs oor die toekoms beleef. Toekomsverduistering en/of 
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onsekere toekomsbeplanning kan die gevolg van die onsekerheid wees. 

iii) Negatiewe selfkonsep 

Die onsekerheid en gebrekkige selfaanvaarding kan tot In negatiewe/swak 

selfkonsep lei (Henderson & Bryan 7984:121). Selfkonsepvorming is ten 

nouste met die identiteit wat In individu van homself gevorm hetl 

gemoeid. lndien liggaamlike afwykingsl soos veral die fisieke voorkoms 

van die UWS-Iyer I veroorsaak dat die individu nie sy liggaam kan aanvaar 

niel kan identifisering nie plaasvind nie. Dit kan dan tot In negatiewe 

selfkonsep aanleiding gee. Van Rooyetal (1991:162) beweer dat daar beslis 

aan die selfkonsep van UWS-Iyers gewerk moet word. Die selfkonsep 

kan weer die waaghouding van die individu be"invloed. Die negatiewe 

selfkonsep en onsekerheid kan ook aanleiding gee tot angsbelewinge wat 

tot depressie kan lei. 

iv) Depressie 

Sommige medici beweer dat depressie en selfmoordneigings by pasiente 

waargeneem is (Van Rooy et a/1991:162). 

1.2.2.2 Die sosiale aspek van UWS 

Die individtt is voortdurend in relasie met ander. Sy funksionering in sy 

leefwereld geskied binne bepaalde perke van sosialiteit. 

a) Die invloed van UWS op die relasies van die lyer 

UWS het sosiale implikasies vir die lyer. Sosialiteit het ten nouste te doen 

met individue se relasies en hulle funksionering tussen ander mense en in 

bepaalde gemeenskappe. Daar kan tussen die persoonlike en openbare 

relasies van die individu onderskei word. 

i) Die persoonlike re/asies van die UWS-Iyer 

Sosialisering is op aanvaarding van en deur ander persone gebaseer. As 

gevolg van sy andersheid is die UWS-Iyer besonder gevoelig vir enige 

teken van verwerping deur ander en kan sy eie gesindheid en begeerte 
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om relasies te stig daardeur be'invloed word. Die feit dat hy tot 'n 

minderheidsgroep behoort, stel hom aan vooroordele en diskriminasie 

bloot (Nagler 1990:182). Een van die UWS-Iyers in die empiriese ondersoek 

het beweer dat ander nie met hom relasies wil aangaan nie as gevolg van 

die simptome van UWS wat by hom teenwoordig is. 

ii) Die openbare relasies van die UWS-Iyer 

Met openbare relasies word verwys na die verhoudinge in die groter 

gemeenskap. In enige gemeenskap speel die normale 'n groot rol in die 

aanvaarding van individue. Enige tekorte of afwykinge by individue kan 

daartoe lei dat die persoon gestigmatiseer (Schneider 1988:65) en 

aanvaarding be'invloed word (Henderson & Bryan 1984:27). Die UWS-Iyer 

moet met sy liggaamlike afwykinge in 'n we reid waarin "normale mense" 

die maatstaf is, funksioneer. Badley (1993:162) beweer dat enige 

versteuring in die struktuur of funksionering van die liggaam tot 

gestremdheid kan lei. 

Daar word dikwels aangevoer dat die belangrikste remmende gevolg van 

gestremdheid nie die verminderde fisieke of psigiese moontlikhede van 'n 

individu is nie, maar eerder die omgewings- en sosiale hindernisse (Gilbride 

1993:139). lndien die UWS-Iyer as 'n gestremde beskou word, hou die 

afwykings en die moontlike beperkinge wat dit op hom plaas, ten nouste met 

sy interaksie in sy leefwereld verband. Verbrugge & Jette (1994:1) se: 

"Disability is not a personal characteristic, but is instead a gap between personal capability 

and environmental demand". 

b) Die invloed van UWS op die ouers van die lyer 

Die huisgesin is die UWS-Iyer se eerste sosiale milieu. Problema wat die lyer 

mag ervaar, kan 'n invloed op die ouers en ander gesinslede he. Die wyse 

waarop hy byvoorbeeld frustrasies hanteer, kan moontlik vir die gesinslede 

onaanvaarbaar wees. Die ouers kan verskeie emosies beleef omdat hulle dalk 

nie kennis van die siekte het nie, nie weet wat om te verwag nie of nie weet 

hoe om die lyer se gevoelens en gedrag te hanteer nie. In hierdie navorsing 
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sal hoofsaaklik op die belewinge van die ouers gekonsentreer word en nie 

soseer op die van ander gesinslede nie. 

1.2.3 DIE PROBLEEMSTELLING 

Die probleemstelling is op die tweeledige aard van UWS gebaseer, naamlik 

die persoonlike (vir die lyer as persoon) en die sosiale aard (verwysende na 

die relasies van die lyer). 

1.2.3.1 Die persoonlike aard van UWS 

Om die probleme van persoonlike aard wat die UWS-Iyer as persoon ervaar 

te identifiseer en in terapie aan te spreek, moet antwoorde op sekere vrae 

verkry word. 

a) Die fisieke implikasies van UWS vir die lyer 

Die volgende vrae word oor die impak van UWS op die liggaam van die lyer 

gestel: 

i) Hoe lyk die siektetoestand? 

ii) Met watter van die simptome presenteer die lyer? 

iii) Watter probleme bring die simptome vir die lyer mee? 

b) Die psigiese implikasies van UWS vir die lyer 

Die volgende vrae word oor die impak van die toestand op die psige van die 

lyer gestel: 

i) Wat is die aard van die UWS-Iyer se seHkonsep? 

ii) Beleef die UWS-Iyer onsekerheid? 

iii) Hoe lyk die UWS-Iyer se emosionele belewinge? 

iv) Wat is die voorkoms van depressie by UWS-Iyers? 
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1.2.3.2 Die sosiale aard van UWS 

Ten opsigte van die sosiale aard van die siekte kom die volgende vrae na 

vore: 

a) Die persoonlike relasies van die UWS-Iyer 

i) Hoe lyk die relasies in die UWS-Iyer se onmiddellike leefwereld en watter 

probleme word ten opsigte van sy sosialisering ervaar? 

ii) Voel die lyer dat hy deur ander aanvaar word? 

iii) Hoe Jyk die relasie van die UWS-Iyer met die ouers? 

b) Die openbare relasies van die UWS-Iyer 

Word die UWS-Iyer deur ander aanvaar en kan hy as gestremd beskou word? 

c) Die ouers van die UWS-Iyer 

In watter mate word die ouers van die lyer deur UWS gera~k? 

1.3 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

1.3.1 DIE ONMIDDELLIKE DOELSTELLINGS 

Die onmiddellike doelstellings van hierdie navorsing is: 

1.3.1.1 Verkenning van die siektetoestand 

Die siektetoestand moet verken word om te bepaal met watter simptome die 

siekte presenteer en watter fisieke problema daaruit voortspruit, wat die 

oorsaak van die siekte is, asook wat die moontlike prognose en behandeling 

daarvoor is. 
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1.3.1.2 Verkenning van die fenomeen van gestremdheid 

Navorsing moet gedoen word oor die fenomeen van gestremdheid om te 

bepaal of die lyer se funksionering in sy leefwereld gerem word en of UWS 

tot gestremdheid kan lei. 

1.3.1.3 ldentifisering van die belewingsprobleme van die UWS-Iyer 

Daar moet bepaal word wat die impak van UWS op die psige van die lyer is. 

Daar moet ook vasgestel word of UWS 'n invloed op die lyer se selfkonsep 

het en of die lyer geneig is tot depressie en selfmoordgedagtes. 

1.3.1.4 Verkenning van die leefwereld en relasies van die UWS-Iyer 

Die leefwereld van die UWS-Iyer moet verken word om die aard van sy 

sosialisering te bepaal. 

1.3.1.5 Verkenning van die belewinge van die UWS-Iyer se ouers 

Daar moet aandag gegee word aan die belewinge van die UWS-Iyer se ouers 

en hoe hulle deur die siekte geraak word. 

1.3.1.6 Die opstel van riglyne vir 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir UWS-Iyers 

Een van die belangrikste doelstellings van die navorsing is om riglyne vir 'n 

terapeutiese begeleidingsprogram waardeur die lyer en sy ouers gehelp kan 

word, daar te stel. Die lyer kan gehelp word om sy siekte en die beperkinge 

wat daardeur op hom geplaas word, te aanvaar en binne hierdie raamwerk tot 

selfaktualisering te kom. Klem behoort op selfaanvaarding geplaas te word. 

Die lyer en sy ouers moet begelei word om die nodige aanpassings in die 

leefwereld te maak. lndien die navorsing 'n behoefte daarvoor aantoon, sal 

'n ondersteuningsgroep vir lyers en hulle ouers gestig word. 
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1.3.2 DIE UffEINOEUKE DOELSTELL/NG 

Die uiteindelike doelstelling is daarop gemik dat die UWS-Iyer 'n 

goedaangepaste persoon word, wat binne die beperkinge wat die 

siektetoestand op hom plaas, tot selfaktualisering kan kom, sodat hy tot 

optimale bereiking van sy potensiaal kan kom. 

1.4 BEGRIPSVERKLARINGS 

'n Kernagtige verklaring van die belangrikste begrippe word vervolgens 

gegee. 

1.4.1 URBACH-WIETHE SINDROOM 

Urbach-Wiethe Sindroom is 'n seldsame velsiekte wat aan 'n outosomale 

resessiewe geen toegeskryf word. 'n Aantal uiterlike simptome wat in 

intensiteit kan varieer, kenmerk die siekte. Die opvallendstee simptome is 'n 

hees stem en letsels op die vel. Daar is geen behandeling vir die siekte nie, 

en pasiente se lewe word nie deur die siekte bedreig nie. Die siektetoestand 

word volledig in HOOFSTUK 2 bespreek. 

1.4.2 TERAPEUT/ESE BEGELE/0/NGSPROGRAM 

Die term terapeutiese begeleidingsprogram bestaan uit 'n samestelling van die 

begrippe: terapie + program + begelei. 

1.4.2.1 Terapie 

In sy wydste sin is terapie die behandeling van siektes en kwale, hetsy fisiek 

of geestelik (Odendal eta/ 1979:1141). In die Sielkundige Opvoedkunde is 

terapie die behandeling van versteuringe en/of afwykinge wat in die gedrag 

van die mens waargeneem word (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:230). 
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Daar word van pedoterapie gebruik gemaak in die begeleiding van kinders met 

problema (Van Rensburg & Landman 1979:202). Die ideale terapie is op 

waarneming van die individu in totaliteit gebaseer. Die terapeut stel homself 

in die plek van die individu, sodat hy kan verstaan wat die persoon beleef. 

Slegs dan kan die terapie suksesvol wees. Terapie het di~ verandering van 

die individu se gedrag ten doel. 

1.4.2.2 Begelei 

Odendal eta/ (1979:73) verklaar begelei as: " ... om saam te gaan of te vergesel". 

Vir hierdie navorsing beteken begelei dat die terapeut saam met die UWS-Iyer 

en sy ouers problema sal verken en hulle vergesel in die gebeure om die 

nodige aanpassings te maak sod at hulle so normaal moontlik kan funksioneer. 

1.4.2.3 Program 

'n Program is 'n " ... geskrif waarin werksaamhede wat volgens 'n bepaalde plan 

verrig sal word, opgesom word". Dit is dus 'n werkplan (Odendal et a/1979:861). 

'n Program maak dus voorsiening vir die identifisering van 'n doel, die 

versameling van aile relevante inligting, die ordening van die inligting, die 

opstel van 'n werkplan en die implementering daarvan. 

1.4.2.4 Terapeutiese begeleidingsprogram 

'n Terapeutiese begeleidingsprogram is dus 'n program wat saamgestel word 

om deur middel van terapie 'n individu/individue se gedrag te verander sodat 

hy /hulle begelei word om 'n bepaalde doe I te bereik. In hierdie geval om 

suksesvol te kan funksioneer. 

Die riglyne vir die terapeutiese begeleidingsprogram vir die UWS-Iyer en sy 

ouers is gerig op die verandering van gedrag - waar nodig - sodat die 

nodige aanpassings gemaak kan word om optimale funksionering te bewerkstellig. 
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1.4.3 SELFKONSEP 

Elke mens het 'n bewustelike of onbewustelike idee, beeld of konsep, 'n 

persepsie van homself (Connaway 1989:9). Hierdie beeld kan 'n positiewe of 

'n negatiewe konnotasie he en dit kan as die rigtinggewende komponent van 

die individu se persoonlikheidstruktuur, wat sy gedrag in spesifieke situasies 

sal bepaal, beskou word. Die selfkonsep is volgens Cronje (1984:110) die 

totaliteit van die individu se gedagtes en gevoelens met verwysing na 

homself as objek - sy siening van hoe en wat hyself is. Hierdie fenomeen 

word uitvoerig in HOOFSTUK 4 bespreek. 

1.4.4 LEEFWeRELD 

Die leefwereld is die lewenswerklikheid, die wereld waarin mense 'n 

lewenswyse asook 'n bestaanswyse voer, die alledaagse I ewe (Van Rensburg 

& Landman 1979:104). Die belewinge van 'n persoon asook die geografiese 

wereld waarin hy hom bevind, word in die leefwereld bevat (Vrey 1979:15). 

Die opvoedingswerklikheid en die maatskaplike werklikheid word ook by die 

leefwereld ingesluit (Van Rensburg & Landman 1979:104). 

Elke persoon leef in 'n unieke leefwereld. Netsoos elke persoon uniek is, so 

is sy leefwereld uniek. Die individu se leefwereld sluit a lies in wat vir hom 

betekenis het. Deur die betekenis wat aan objekte, idees, mense en die 

persoon self geheg word, ontstaan verskillende relasies. Die Gestalt of 

geheel van hierdie relasies vorm die leefwereld van die individu (Van den 

Aardweg & Van den Aardweg 1988:141). AI die handelinge van 'n persoon en sy 

gedrag moet in die konteks van sy leefwereld ge'interpreteer word. 

1.4.4.1 Die unieke aard van 'n individu se leefwereld 

Die uniekheid van elke persoon bepaal hoe sy leefwereld lyk en waaraan hy 

betekenis gee. Betekenisgewing vorm die primere motiveringsdrang in 'n 
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persoon se lewe (Frankl in Vrey 1979:34). 'n lndividu se betekenisgewing word 

deur verskeie faktore bepaal. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die 

individu se unieke behoeftes bepaal waaraan betekenis gegee sal word. 

1.4.4.2 Die relasies in die individu se leefwereld 

Die individu se leefwereld kan as 'n netwerk van relasies met objekte, mense, 

idees, homself, ensovoorts, voorgestel word (Vrey 1979:15). Met hierdie 

stelling word onmiddellik 'n aspek van sosialiteit aan die leefwereld gekoppel. 

Sosialiteit impliseer ook die teenwoordigheid van relasies. Om die individu 

in sy leefwereld te begryp moet daar kortliks op die verskynsel van relasies 

ingegaan word. Deur middel van relasies is die individu in verbinding met 

objekte, ander mense, idees, homself en selfs met God. Relasies is dinamies 

en interaktief. 'n Relasie impliseer 'n assosiasie tussen twee referente 

waarvan een die individu is. 'n Polarisasie-effek van aantrekking of afstoting 

kan tussen die twee referente ontstaan. 

Relasievorming deur middel van polarisasie kan skematies voorgestel word 

soos in FIGUUR 1. 

FIGUUR 1: 

POOL* 

Persoon 

RELASIEVORMING 

AFSTOTING 

AANTREKKING 

*POOL 

Persoon, objek, 

idee, self, God. 
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Na aanleiding van die betekenis wat die individu aan 'n bepaalde persoon, 

objek, idee, God, of homself heg, sal hy die relasie aanvaar of word hy 

daardeur afgestoot. lndien die betekenis wat 'n persoon aan die ander pool 

toeken as aangenaam beleef word, vind aanvaarding plaas en is die persoon 

bereid om 'n relasie te stig. Lei die betekenis tot 'n belewing van 

onaangenaamheid, vind afstoting plaas en word die vorming van 'n relasie 

belemmer. Kennis word as 'n voorvereiste vir relasies beskou. Sonder 

kennis kan die individu nie betekenis aan 'n saak heg nie. lndien die persoon 

nie 'n relasie met homself wil of kan stig nie, kan selfverwerping voorkom. 

Relasies met ander persone waar afstoting beleef word, lei tot swak 

sosialisering deur 'n individu. Die bronne van hierdie afstotings moet 

ge"identifiseer en verander of verwyder word alvorens die persoon bereid sal 

wees om 'n relasie te stig. 

1.4.5 GESTREMOHE/0 

Gestremdheid word gedefinieer as 'n " ... difficulty doing activities in any domain of 

life (from hygiene to hobbies, errands to sleep) due to a health or physical problem". 

(Verbrugge & Jette 1994:1). Enige toestand, hetsy aangebore, weens siekte, of 

'n ongeluk, waardeur beperkinge op die individu geplaas word, en wat 'n 

remming in-sy funksionering veroorsaak, word as gestremdheid beskou (Nagi 

1969:12; Rule 1984:10). 

Daar word dikwels aangevoer dat die belangrikste remmende gevolg van 

gestremdheid nie die verminderde fisieke of psigiese moontlikhede van 'n 

individu is nie, maar eerder die omgewings- en sosiale hindernisse (Gilbride 

1993:139). 

Die fenomeen van gestremdheid word in HOOFSTUK 3 baie deeglik verken. 

In hierdie stadium hoef slegs kennis geneem te word van die feit dat 

gestremdheid uit aangebore defekte, sekere siektetoestande en/of beserings 

kan voortspruit en dat sommige van die simptome van UWS aan hierdie 

definisie voldoen. 
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1.5 DIE METODE VAN ONDERSOEK 

In die navorsing sal van beide 'n literatuurstudie en 'n empiriese ondersoek 

gebruik gemaak word. Die literatuurstudie dien as 'n teoretiese begronding 

en agtergrond vir die stel van die hipoteses. In die empiriese ondersoek sal 

van idiografiese navorsing gebruik gemaak word om die navorser in staat te 

stel om gemeenskaplike persoonstrekke van UWS-Iyers, asook die problema 

wat hulle en hulle ouers beleef, te identifiseer. 

1.6 DIE PROGRAM VAN ONDERSOEK 

HOOFSTUK 1 dien as agtergrond en algemene orientering tot die navorsing. 

Die probleem is ontleed, die doe/ van die ondersoek uiteengesit en 

kernbegrippe is verklaar. Daar is ook kernagtig verwys na die metode van 

ondersoek asook die program van ondersoek. 

In HOOFSTUK 2 word navorsing in die literatuur gedoen oor die historisiteit, 

insidensie, kliniese beeld, patologie, etiologie, diagnose, behandeling en 

prognose van Urbach-Wiethe Sindroom om inligting te bekom vir die 

doelstelling oor die siektetoestand (vergelyk Paragraaf 1.3.1. 1). 

HOOFSTUK 3 word aan gestremdheid as fenomeen gewy, met verwysings 

na aspekte soos die definiiiring van konsepte, perspektiewe op gestremdheid, 

chroniese siekte en stem/spraak as gestremdheid, velprobleme as 

gestremdheid, gestremdheid en normaliteit, gestremdheid in die gemeenskap, 

die ouers van die gestremde, en die moontlikheid van UWS as gestremdheid 

sal bespreek word. Daar word op die belewinge van die gestremde/chroniese 

sieke (met die klem op sy sosialiteit en selfkonsep), stres en die hantering 

daarvan, asook wanaanpassings deur die gestremde gefokus. Die doelstelling 

in Paragraaf 1.3.1.2 word met hierdie inligting toegelig. 
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Die selfkonsep word in HOOFSTUK 4 volledig uiteengesit, met spesifieke 

verwysing na konsepte soos die self, identiteit, handeling, selfagting, die 

intrapsigiese gesprek en selfaktualisering. Daar word gepoog om 'n verband 

tussen 'n lae/negatiewe selfkonsep en depressie aan te toon. Die voorkoms, 

klassifisering, diagnosering, oorsake en behandeling van depressie, veral by 

die gestremde/chroniese sieke word ook toegelig. Hierdie teorie sal die basis 

vorm vir die doelstelling in Paragraaf 1.3. 1.3. 

Die navorsingsontwerp word in HOOFSTUK 5 bespreek. Die navorsings

hipoteses (met spesifieke verwysing na die onmiddellike en uiteindelike 

doelstellings) word gestel, die program van ondersoek (wat die steekproef en 

die meetinstrumente insluit) uiteengesit, en die verloop van die navorsing 

bespreek. 

In HOOFSTUK 6 word gepoog om a an die hand van 'n empiriese ondersoek 

vas te stel hoe die relasies van die UWS-Iyer in sy Jeefwere/d lyk en om 'n 

persoonsbeeld van elke lyer saam te stel ten einde die doelstelling in 

Paragraaf 1.3.1.4 te bereik. 

Die navorsingsresultate word in HOOFSTUK 7 bespreek en die 

navorsingshipoteses getoets. 

Die bevindings van die navorsing en aanbevelings asook die riglyne vir 'n 

terapeutiese begeleidingsprogram vir UWS-Iyers en hulle ouers, word in 

HOOFSTUK 8 gegee. Daar sal ook na die leemtes in die navorsing verwys 

word. 

1. 7 SAMEVA TTING 

In HOOFSTUK 1 is 'n inleidende orientering ten opsigte van die tema van die 

navorsing gegee met spesifieke verwysing na die probleem wat ondersoek 

word. Die doel van die ondersoek is om die leefwereld van die lyer aan UWS, 
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'n outosomale, resessiewe genetiese siekte wat veral die lyer se stembande 

en vel aantas, te verken en vas te stel in watter mate sy relasies daardeur 

bei"nvloed word. Om die lyer se relasie met homself en die problema wat hy 

ervaar te identifiseer, sal die effek van UWS op die liggaam en die psige van 

die lyer verken word. Daar is ook verwys na die belangrikheid van relasies 

met ander persone wat vir die lyer belangrik is en wat deur sy gesitueerdheid 

in die sosiale domein van sy leefwereld bepaal word. Belangrike begrippe 

soos Urbach- Wiethe Sindroom, terapeutiese begeleidingsprogram, gestremd

heid en die selfkonsep is kortliks verklaar. In die empiriese ondersoek sal van 

idiografiese navorsing gebruik gemaak word. Die metode van ondersoek is 

afgebaken en 'n program vir die navorsing is daargestel. 

In die volgende hoofstukke word die siektetoestand en die verskynsel 

gestremdheid met die implikasies daarvan vir 'n individu en sy ouers verken. 

Daar sal gepoog word om af te lei of UWS tot gestremdheid kan lei. Verder 

sal die fenomeen van die selfkonsep en die voorkoms van depressie as gevolg 

van negatiewe selfkonsep ook deeglik verken word ten einde die effek van 

UWS op die selfkonsep van die lyer te bepaal. 
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HOOFSTUK 2 

URBACH-WIETHE SINDROOM 

2. 1 INLEIDING 

Urbach-Wiethe Sindroom, ook bekend as lipo'ied-prote'inose, is 'n seldsame 

multisistemiese siekte van onbekende oorsprong wat deur 'n glasagtige 

neerslag in die vel en slymvlieswande van die mond, boonste lugwegstreek 

en ingewande gekenmerk word. Die siekte presenteer gewoonlik in die 

babajare met heesheid van die stem wat die kenmerkendste simptoom van 

die siekte is. Opsigtelik waarneembare velletsels in die vorm van 

donkerkleurige kneusings en vratagtige verdikkings op die vel en ooglede 

ontwikkel later. Die siektetoestand is die gevolg van 'n outosomale, 

resessiewe genetiese afwyking met 'n normale chromosoompatroon. 

2.2 HISTORISITEIT VAN DIE SIEKTE 

2.2. 1 ALGEMENE HISTORIS/TEIT VAN DIE SIEKTE 

UWS is in die literatuur ook bekend as "hyalinosis cutis et mucosae", "lipoidosis 

cutis et mucosae" en "lipoglyco-proteinosis". 

Die siektetoestand is in 1908 vir die eerste keer deur Siebenmann, 'n Duitse 

oor- neus- en keelspesialis, gerapporteer as 'n geval van hiperhoringagtige vel 

en geelwit infiltrasie van die slymvliese (Haneke et a/1984:342). 

In 1929 het twee Duitsers - Urbach, 'n dermatoloog, en Wiethe, 'n oor

neus- en keelspesialis - die siekte bevestig as 'n kliniese en histologiese 

siekte met die naam van "lipoidosis cutis et mucosae". Urbach het die naam 

van die siekte in 1932 na "lipoid proteinosis" verander omdat sy navorsing 

aangetoon het dat die neerslag in die vel eienskappe van lipiede en protei'ne 
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toon (Konstantinov eta/ 1992:293). 

Lundt het in 1949 na die siekte verwys as "hyalinosis cutis et mucosae" en 

McCusker en Caplan in 1962 as "lipoglyco-proteinosis" (Harper eta/ 1983b:140). 

Alhoewel Finkelstein eta/ (1982:56) van mening is dat lipoi'ed-protei'nose, of 

lipied-protei'nose, nie die korrekte beskrywing van die siekte is nie, word die 

benaming lipoi'ed-protei'nose die algemeenste deur medici gebruik. Op 

aanbeveling van Hofer staan die siekte sedert 1973 ook bekend as Urbach

Wiethe Sindroom (Barthelemy et a/1986:367). 

2.2.2 HISTORISITEIT VAN DIE SIEKTE IN SUID-AFRIKA 

Feiler-Ofry et a/ (1979:694) berig dat die siekte veral voorgekom het onder 

families wat van dieselfde klein dorpies gekom het. Hierdie stelling 

onderskryf die feit dat die siekte 'n resessiewe oorgeerfde toestand is. 

Lipoi'ed-protei'nose {hierna genoem UWS) is oorspronklik deur twee Duitse 

setlaars, Jacob Cloete in 1652 en sy suster i:lsje in 1668, in die land 

ingebring (Gordon en Hey/ in Hardcastle & Rosenstrauch 1984:274). Van Jacob 

Cloete se drie kinders het sy seun Gerrit waarskynlik die geen wat UWS 

veroorsaak in die nageslag voortgedra. Elsje is met 'n Van der Merwe 

getroud en skynbaar kon vyf van haar dertien kinders draers van UWS 

gewees het (Hey/1970:339). Daar word gese dat die Cloetes oorspronklik van 

Cologne, Wes-Duitsland was (Hey/1970:340). Genealogies kon vasgestel word 

dat 'n aantal UWS-Iyers met die vanne De Villiers, Krynauw, Smit en Brand, 

nasate van Jacob Cloete is (Hey/1970:340). Scott & Findlay (1960:194) berig 

ook dat 'n aantal van die blanke Afrikaanssprekende lyers Duitse voorvaders 

gehad het. Die voorkoms van UWS onder blankes kan, aldus Scott & 

Findlay, waarskynlik aan die Duitse voorvaders toegeskryf word. Dit wil ook 

volgens die twee navorsers voorkom of die siekte meer algemeen onder 

Afrikaanssprekendes voorkom. 
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Daar is 'n verspreiding van UWS-Iyers onder die kleurlinggemeenskappe in die 

Wes-Kaap. Die dorp Concordia word pertinent vermeld. Gerrit Cloete ('n 

agterkleinseun van Jacob Cloete), Jan van den Heever en Piet Engelbrecht 

was trekboere wat die siekte na Namakwaland kon versprei het Hey/ 

(1970:339). Die voorkoms van die siekte onder bruinmense word aan 

ondertrouery tussen Europese immigrante en die Koikoi- en Boesmanvroue in 

die agtiende en die negentiende eeu toegeskryf. Nasate van die mense het 

bekend gestaan as die "Basters", en hulle het die meeste van die 

oorspronklike Koikoi en Boesmans vervang. 

Baie van die immigrante wat na Suid-Afrika gekom het, was Duitsers. Later 

in die negentiende eeu het Duitse sendelinge en ander Duitse setlaars met 

onder andere die name Muller, Mofat en Ehmke na die Wes-Kaap gekom. Die 

kopermyne en die ontwikkeling van die hawe by Port Nollo'th het ook Engelse 

setlaars en matrose na die gebied gelok. Onder hierdie mense was vanne 

soos Peters; Cockrill en Johnson. Sommige nuwe Duitsers en Engelse het 

met die plaaslike vroue getrou en so die Europese bydrae tot die genetiese 

erflikheid van UWS gemaak. Gedurende die twintigste eeu het die Kaapse 

bruinmense hulle in die Wes-Kaap gevestig en met die "Basi:ers" ondertrou. 

Op die wyse is die genetiese afwyking waaraan UWS toegeskryf word, 

voortgedra (Gordon eta/ 1969:2032-3). 

2.3 DIE INSIDENSIE VAN URBACH-WIETHE SINDROOM 

Navorsers verskil oor die insidensie van UWS. Sommige navorsers lei uit die 

literatuur af dat daar ongeveer 200 gevalle beskryf is (Oezarmagan et a/ 

1993:316). Konstantinov eta/ (1992:294) berig dat meer as 300 gevalle van 

UWS wereldwyd gerapporteer is. Hofer (1973:30) is egter van mening dat die 

toestand moontlik nie so uitsonderlik is nie, en dat daar meer lyers kan wees 

aangesien die toestand baie maklik ongediagnoseerd bly. Alhoewel daar nie 

eenstemmigheid oor die presiese getalle is nie, is dit duidelik uit die literatuur 

dat UWS 'n baie seldsame toestand is. 
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UWS-Iyers is hoofsaaklik van Europese herkoms (Emsley & Paster 1985:1290; 

Leonard & Ryan 1981:1098). Die meeste gevalle word in Noord-Swede en Suid

Afrika aangetref (Bergenholtz eta/ 1977:6; Hey/ 1970:338; Kelly et al 1989:609). 

Volgens Hey/ (Newton et al 1991:352) is ongeveer een derde van aile gevalle 

wereldwyd in Suid-Afrika aangemeld. Blanke Suid-Afrikaners toon 'n 

verhoogde insidensie as gevolg van 'n hoe mate van ondertrouery vroeer jare, 

asook weens hulle Europese herkoms soos in Paragraaf 2.2 uiteengesit 

(Simonet a/ 1990:460; Van Rooy eta/ 1991:16). 'n Groot aantal gevalle kom in 

Namakwaland voor (Gordon et al 1969:1032-1035). Navorsing van Scott en 

Findlay (1960:190-194) toon aan dat 22 uit 26 gevallestudies pasiente uit 

Afrikaanssprekende gesinne was. Van Rooy eta/ (1991: 160) be weer dat UWS 

meer algemeen onder lidmate van die Gereformeerde Kerk aangetref word, 

waarskynlik omdat hulle geneig is/was om geslote gemeenskappe te vorm. 

In Namibie is 'n geval van 'n blanke Koikoi (sg. Hottentot) aangemeld. 'n 

Enkele geval onder swart mense is beskryf. 

Gevalle van UWS is ook in die literatuur beskryf in Iande soos Amerika 

(Johnson & Hepler 1989:394), Alexandrie (Aziz et a/1980:1309), Belgie (Pierard eta/ 

1988:300), China (Lin eta/ 1987:497), Duitsland (Simon eta/ 1990:458), :::gipte 

(Yakout eta/ 1985:259), Engeland (Newton eta/ 1991:350), Frankryk (Aubin eta/ 

1989:109), lerland (Meenan et a/1978:549), lndie (Prabhu 1979:402), Japan (Lin et 

gJ 1987:497) en Swede (Hofer 1973:5). Hofer (1973:40-50) rapporteer gevalle oor 

die hele Europa, uit Iande soos Australie, Argentinie, Brazilie, Denemarke, 

Hongarye, ltalie, Nederland, Noorwee, Pole, Portugal, Spanje, Switserland en 

Turkye. 'n Joods-lranese geval met agt aangetaste lede in een familie is in 

Israel aangemeld (Feiler-Ofry et a/1979:694). Sowel mans as vrouens kry UWS 

(Van Rooy eta/ 1991:161). 

2.4 DIE KLINIESE BEELD VAN URBACH-WIETHE SINDROOM 

UWS is 'n seldsame outosomale, resessiewe afwyking met 'n normale 

chromosoompatroon. Die toe stand presenteer met 'n aantal kenmerkende 
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simptome wat fisiek waargeneem kan word. Voortspruitend uit hierdie 

simptome kan sekere psigiese toestande waargeneem word. Vervolgens sal 

die fisieke simptome in Paragraaf 2.4.1.1 tot 2.4.1.5 bespreek word. Die 

neuropsigiese en -psigiatriese toestande wat daaruit voortvloei, word in 

Paragraaf 2.4.2 bespreek. 

2.4.1 DIE FISIEKE SIMPTOME WAARMEE URBACH-WIETHE SINDROOM 

PRESENTEER 

Die algemeenste kliniese bevinding wat tot 'n diagnose lei, is heesheid en 

letsels op die vel en slymvliese. Heesheid is dikwels die eerste en konstante 

kliniese bevinding. Alhoewel die siekte gewoonlik sedert geboorte begin en 

regdeur 'n persoon se I ewe voortduur, kan dit egter op enige leeftyd begin. 

Hoe ouer die pasient is wanneer die siekte 'n aanvang neem, hoe minder 

ernstig sal die simptome wees. Die simptome waarmee die siekte presenteer, 

hang af van die graad van aantasting en van die dele van die liggaam wat 

geaffekteer is. Die simptome word vervolgens volledig bespreek. 

2.4. 1.1 Velletsels 

Veelvuldige velletsels is een van die belangrikste simptome van UWS. Dit 

kan saam met heesheid na vore kom, kort daarna, of selfs jare later eers 

(Savage eta/ 1988:37). 

a) Die ouderdom waarop die letsels verskyn 

Die slymvliese kan reeds by geboorte aangetas wees (Konig et at 1994:108). 

Die lyer se vel is uiterlik gewoonlik by geboorte normaal. Die velletsels kail 

op enige ouderdom vir die eerste keer begin verskyn, maar dit begin baie 

selde na puberteit eers (Barthelemy et a/1986:368). Letsels kan op die vel begin 

verskyn wanneer die baba ouer word en begin kruip of loop (Findlay in Ramsey 

et a/1985:230). Die vel kan besonder teer wees, maklik beseer word en stadig 
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genees (Savage et al 1988:34). Blootstelling aan beserings veroorsaak dat die 

vel ge"indureerd raak (Konstantinov et a/ 1992:293; Scott & Findlay 1960:189). 

Blasies ontstaan wat oopbreek, rowe vorm en dan stadig genees. As gevolg 

hiervan ontstaan akneeagtige of motgevrete littekens (Van Rooyeta/1991:161). 

Hoe ouer die pasient word, hoe meer opvallend raak di~ letsels (Feiler-Ofry et 

a/ 1979:694). 

Die aanvangsouderdomme van pasiente word in Tabel 1 op p. 23 uit Hey/ 

(1963:466) gegee. 
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TABEL 1: AANVANGSOUDERDOMME VAN PASieNTE 

Gevalle-studie no. Ouderdom van pasient Ouderdom toe simptome begin het 

1 19 Geboorte 

2 18 6 jaar 

3 49 Peuterjare 

4 50 Peuterjare 

5 49 Peuterjare 

6 11 11/12 jaar 

7 40 Peuterjare 

8 54 Peuterjare 

9 31 Geboorte 

10 1.5 Peuterjare 

11 4 Peuterjare 

12 6 Peuterjare 

13 6 Geboorte 

14 31 Peuterjare 

15 12 Peuterjare 

16 24 14 jaar 

17 5 4 jaar 

18 - Peuterjare 

19 31 Peuterjare 

20 22 Peuterjare 

b) Die verspreiding en voorkoms van die letsels 

Die velletsels word deur 'n hialienneerslag veroorsaak. Dit kom wydverspreid 

op bykans enige plek op die liggaam voor en varieer in voorkoms (Caro & Kalish 

1975:362). Veral areas van beweging, blootstelling en druk, soos byvoorbeeld 

die gesig, elmboe, oksillae en kniee word aangetas (Hofer 1973:8; Kautzky eta/ 

1989:603; Van Rooy et a/1991: 161. Tabel 2 op p. 24 uit Hey/ (1963:466) toon die 

verspreiding van letsels by twintig pasiente a an. 
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TABEL 2: DIE VERSPREIDING VAN LETSELS 

"l5 
ca Ill 
Ill E ... 
0 "l5 

0 
c a.. :CI) 

c: Cl) 
Cl) ' ' .~ 

"C :CI) Cl) "l5 
"l5 Cl) ca 0 Cl) Cl) en Ill "C "C .... :CI) Cl) .... 
> 'iii "6l ~ 'iii .c E c: c: '2 Cl) c: Cl) 

E - '2 Cl) Cl) 0 Cl) ~ ... ca ca > Cl) Cl) 0 
(!) (!) 0 z 0 jjj ~ J: J: ....I (!) ~ co > 

1 * * * * * * * * * 

2 * * * * * * * * * * 

3 * * * * * * * * * * * * * 

4 * * * * * * 

5 * * * * * * * * * * 

6 * * * * * 

7 * * * * * 

8 * * * 

9 * * * * * * * 

10 * * * * * * 

11 * * * * * * * 

12 * * * * * * * 

13 * * * * * * * * * 

14 * * * * * * * 

15 * * * * * * 

16 * * 

17 * * * 

18 * * 

19 * * * * * * 

20 * * * * * * 

19 12 7 5 17 17 16 3 2 6 10 9 7 

% 95 60 35 25 85 85 80 15 10 30 50 45 35 

Klein, perelagtige papille kan op die neus, wange en nek voorkom (Aubin et al 

7989:10). Die vel kan ook 'n stywe, wasagtige voorkoms he (Afbeelding 1 op 

Kleurplaat 1, p. 56), veral die gesig (Friedman et a/1984:734; Hausser et a/1991:28). 
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Letsels wat op die gesig, nek, lyf en veral aan die binnekant van die arms 

voorkom, kan soos verspreide aknee lyk (Sien Foto 1 hieronder en Afbeeldings 

2 & 3 op Kleurplaat 1, p. 56). Beserings wat genees het, neem dikwels 'n pok

agtige voorkoms aan (Hausseret a/1991:28; Konstantinov et a/1992:293; Newton et 

a/1991:353; Pursley & Apisarnthanarax 1981:137). 

Foto 1: Pok-agtige letsels op die vel [Harper eta/ 1983(b):136] 

Die eerste tekens van velletsels kan deur ' n uitslag van waterblasies wat soos 

waterpokkies lyk en wat klein, vlak, atrofiese merke agterlaat (Afbeelding 3 

op Kleurplaat 1, p. 56), voorafgegaan word [Harper et a/1983(b):135; Hausser et 

a/ 1991:281. Mettertyd kan die hele vel 'n geel, wasagtige voorkoms met 

verspreide verdikkings aanneem (Konstantinov eta/ 1992:296). 

Daar moet vermeld word dat die letsels aanvanklik so subtiel kan wees dat 

dit misgekyk word, veral as die ondersoeker nie kennis dra van UWS nie 

(Hausser eta/ 1991:29; Hofer 1973:8). 
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Die vel kan later leeragtig word en diep voue of plooie vertoon flsrae/1992:561: 

Pierard eta/ 1988:301) (Sien Foto's 2. 3 & 4 hieronder). 

Foto's 2- 4: Merkbare verdikking van die vel van die gesig, met diep plooie wat kenmerkend 

van UWS is. 

Foto 2: Uit Pierard eta/ (1988:301) 

Foto 3: Uit Hey/ (1963:468) 

Foto 4: Uit Moy eta/ (1987:1195) 
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'n Vratagtige neerslag kan ook op die vel, veral die elmboe en die kniee 

voorkom (Friedman et a/ 1984:734; Konstantinov et a/ 1992:293; Wong en Lin 

7988:547). Die letsels op veral die ledemate, kniee en elmboe is geneig om 

hipergepigmenteerd te lyk (Ramsey et a/1985:230) .. Die kleur van die letsels kan 

wissel van geelbruin tot donkerbruin (Feiler-Ofry eta/ 1979:696). Foto's 5 & 6 

hieronder en Foto 7 op p. 28, toon letsels op die elmboe in verskillende fases, 

terwyl Foto's 8 & 9 op p. 28 die letsels op die kniee aantoon. 

Hipergepigmenteerde, vratagtige letsels op die elmboe in verskillende stadia van progressie. 

Foto 5: Uit Shore eta/ (1974:592) Foto 6: Uit Harper eta/ [1983(b):137] 
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Foto 7: Uit Moy eta/ (1987:1195) 

Hipergepigmenteerde, 

vratagtige letsels op die 

kniee. 

Foto 8: Uit Pierard eta/ (1988:302) 

Foto 9: Uit Bauer eta/ (1981:119) 

Verdikkings vorm ook op die hande - dorsaal en op die palms - wat dit oud 

laat lyk {Foto 10 op p. 29 en Afbeeldings 7 & 8 op Kleurplaat 2, p. 57) 
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Foto 10: Die rowwe en verdikte dorsale oppervlak van 'n 11-jarige kind se hande 

(Hey/ 1963:469) 

Letselvorming is volgens Thiers et a/ (1990:3) en Van der Walt & Hey/ 

(1971:503) nie van lig afhanklik nie, daarom kan dit selfs op areas wat nooit 

aan lig blootgestel vyord nie, soos die armholtes, voorkom (Foto 11 hieronder 

en Afbeelding 6 op Kleurplaat 2, p. 57). 

Foto 11: Die tipiese voorkoms van die oksillae (Hey/ 1963:470) 
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Verlaagde pynsensitiwiteit is soms in aangetaste dele teenwoordig (Van Rooy 

et al 1991:161). By een pasient was dit van so 'n aard dat 'n klein insnyding 

in die vel gemaak kon word sonder lokale verdowing. Die sweetkliere kan 

ook weens infiltrasie wanfunksioneer deur oor- of onderafskeiding (Hofer 

1973:10). 

- Die oe 

Die ooglede kan verdik voorkom, (Aubin et a/1989:110), soos in Foto's 12 & 

13 hieronder aangetoon is. 

Verdikte ooglede weens UWS 

Foto 12: Uit Lin eta/ (1987:498) Foto 13: Uit Shore eta/ (1974:592) 

Op die rande van die ooglede kom ' n velkleurige korrelagtige neerslag wat 

soos klein knoppies van ongeveer 1 mm in deursnee lyk, voor (Foto's 14 

& 15 op p. 31 en Afbeeldings 11, 12 & 13 op Kleurplaat 3, p. 58)- die 

sogenaamde en kenmerkende kralestringvoorkoms ("string of pearls") 

[Harper et a/1983(b):136; Johnson & Hepler 1989:394; Konstantinov et a/1992:293; 

Newton et a/1991:350; Ramsey et a/1985:230]. Die kralestringvoorkoms kom 

by ongeveer die helfte van aile pasiente voor (Hausser et a/1991:28). 
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Foto 14: Uit Johnson & Hepler (1989:394) Foto 15: Uit Harper eta/ [1983(b):136] 

Optalmoskopie het ' n fyn, korrelagtige neerslag op die retina getoon wat tot 

veranderinge in die retina kan lei (Hardcastle & Rosenstrauch 1984:273; Ramsey et 

a/ 1985:231). 

Die mond 

Neerslae in die slymvliese varieer van wit, ivooragtige of geel knoppies tot 

plake. Die graad van aantasting en die Jigging van die neerslae varieer (Van 

Rooy eta/ 1991:161). Onreelmatige infiltrasie van die neerslag kom in die 

binnekante van die wange en die Iippe voor. Aan die binnekante van die 

wange, die sagte verhemelte (Afbeeldings 15 & 16 op Kleurplaat 4, p. 59) en 

die onderkant van die tong (Afbeelding 17 op Kleurplaat 4, p. 59) word papille 

aangetref. Die tong voel styf, dik, houtagtig en onelasties Konstantinov 

eta/ (1992:294). Dit kan vergroot voorkom en is aan die mondvloer vas 

omdat die frenulum verkort is, sodat beweeglikheid beperk en normale 

tongbewegings gerem kan word (VanRooyeta/1991:161). Pasiente vind dit 

moeilik om die tong uit te steek. lndien hulle dit wei regkry, lyk die tong 

kort en dik (Hausser et a/1991:30; Kelly et a/1989:610). Die frenulum van die 

tong kan so erg aangetas wees dat die pasient spraakgebreke kan ervaar 

(Thiers eta/ 1990:3). Juberg et a/ (1975:111) berig van ' n geval wat by 

geboorte probleme ervaar het met voeding - wat moontlik aan 
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onbeweeglikheid van die tong toegeskryf kan word. Sere kan a an die tong 

ontwikkel en die tande kan groewe in die tong inkeep (Orton & Buchan 

7975:289; Prabhu 7979:404). ' n Afname in smaaksensasie kan voorkom (Van 

Rooy eta/ 1991:161). 

- Die Iippe 

Die Iippe kom hard, geswolle en styf voor as gevolg van wasagtige, 

gelerige papille wat duidelik sigbaar is as die lip na buite gekeer word. ·Die 

onderlip is gewoonlik meer ge"indureerd as die bolip- Foto 16 hieronder en 

Afbeelding 14 op Kleurplaat 4, p. 59- (Feiler-Ofry et a/1979:695; Finkelstein eta/ 

1982:51; Von der Helmet a/1989:154). 

Foto 16: Wit knoppies en plake as gevolg van neerslag van ekstrasellulere hialienagtige 

materiaal in die slymvlies (Van Rooy et a/1991:161) 

Die Iippe kom styf en droog voor met radiale barsies in die mondhoeke, 

(Afbeelding 4 op Kleurplaat 1, p. 56); (Afbeelding 5 op Kleurplaat 2, p. 57), 

(Friedman et a/1984:734; Konstantinov et a/1992:294). Om hierdie rede kan dit 

vir die pasient moeilik wees om sy mond groot oop te maak (Beres et a/ 

1980:321). 
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- Die verhemelte 

Op die verhemelte kan klein, blink papille voorkom, {Afbeeldings 15 & 16op 

Kleurplaat 4, p. 59), (Newton et a/1991:350). 

- Die speekselkliere 

Neerslae in die wange kan obstruksie van die parotisbuis se opening 

veroorsaak met gevolglike chroniese parotitis (Disdier et a/ 1994:50; 

Hardcastle & Rosenstrauch 1984:274; Thiers eta/1990:3; Van Rooyeta/1991:161). 

Herhaalde, pynlike swelling van die speekselkliere kom voor. In een geval 

was daar duidelike tekens van verminderde speekselafskeiding deur die 

groot speekselkliere (Hofer 1973:9). Algemene praktisyns wat onbekend met 

UWS is, verwar aantasting van die speekselkliere met pampoentjies. 

- Die ingewande 

Die slymvliese van die ingewande kan ook geaffekteer wees. Letsels 

~n/of die kenmerkende hialienneerslag is in die volgende ingewande 

gerapporteer: maag (Scott & Findlay 1960:189), niere, pankreas, mangels, 

rektum, vagina, testes (Simonet a/ 1990:458; Thiers eta/ 1990:3), lugpyp en 

longpypies (Newton eta/1991:353; Ramseyeta/1985:231; Rook 1976:342) en die 

boonste lugwee (Kelly et a/1989:610). Letsels in die spysverteringstelsel

gewoonlik in die boonste derde - kan tot stadiger peristaltiese bewegings 

lei. Die wande van die slukderm kan stug voorkom (Hofer 1973:9). Faro/an 

et a/ (1992:266) meen dat hierdie letsels gewoonlik nie simptome 

veroorsaak nie, maar gewoonlik eers met 'n outopsie ontdek word. 

2.4. 1.2 Heesheid 

Heesheid kom in bykans aile gevalle van UWS voor. Dit is die eerste en een 

van die kenmerkendste simptome van die siekte en duur lewenslank. 



-34-

Heesheid kan reeds vanaf geboorte teenwoordig wees as 'n hees of 

swakkerige huil (Faro/an et a/1992:265). Die heesheid kan egter eers voorkom 

wanneer die eerste pogings tot vokalisering 'n aanvang neem, of selfs nog 

later (Friedman eta/ 1984:734; Savage et a/ 1988:34; Van Rooy et a/ 1991:·161). 

Sommige pasiente se stem kom by geboorte normaal voor, maar die kwaliteit 

daarvan gaan mettertyd agteruit soos wat letsels op die stembande gevorm 

word (Newton et at 1991:350). 

Gevalle met 'n fyn, hoe stem by geboorte wat later in heesheid oorgaan, is 

aangemeld (Hausser et at 1991:32; Kelly et at 1989:609). Die intensiteit van die 

heesheid verskil ook na gelang van die graad van aantasting. Sommige 

pasiente is in staat om met 'n hees stem met beperkte klank te praat. Ander 

kan slegs praat met 'n sagte, fluisteragtige toon wat later feitlik onhoorbaar 

kan raak (Friedman et at 1984:734). Dokters diagnoseer dikwels die siekte 

verkeerdelik as chroniese laringitis of sangersnodules, of skryf die heesheid 

aan oorgebruik van die stem toe (Van Rooy et at 1991:161). 

Heesheid kan toegeskryf word aan veranderinge weens die hialienneerslag in 

die larinks {klankproduseerder), die tong en die verhemelte {artikulators) 

(Savage et a/1988:33&38). Die stembande verdik, word onegalig en nie elasties 

genoeg om volledige sluiting moontlik te maak nie (Foto 17 op p. 35). Lug 

ontsnap dan met fonasie, sodat klank nie gereproduseer kan word nie (Rook 1976:34; 

Van Rooy et a/ 1991:161; Yakout et a/ 1985:2641). Direkte laringoskopiese 

ondersoek het aangetoon dat beide die ware en vals stembande aangetas kan 

wees en van kleur verander, naamlik van 'n geel-wit na 'n bleek/grys kleur, 

dit kan onegalig wees weens knoppies wat soos lipiedagtige onreelmatighede 

lyk en/of verdik wees (Feiler-Ofry eta/ 1979:695; Kelly et at 1989:609; Thiers et a/ 

1990:3; Yakout et at 1985:264). Weens die verdikte tong en epiglottis, word 

indirekte laringoskopie baie moeilik uitgevoer (Ozbek et at 1994:208). Soms 

praat die pasient deur middel van die valse stembande wanneer die ware 

stembande te erg verdik is (Van Rooy et at 1991:161). 
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As gevolg van verdikking en neerslag in die slymvliese van die farinks en die 

larinks, die onvermoe om die tong ver uit te steek en die verdikte epiglottis, 

is dit baie moeilik om indirekte laringoskopie op pasiente uit te voer om die 

toestand van die stembande te evalueer (Hofer 7973:9; Yakout eta/ 1985:259). 

Ozbek eta/ (7994:208) het vir die eerste keer die onreelmatige verdikkings van 

die laringeale strukture met gerekenariseerde tomografie kon aantoon. 

Foto 17: Twee foto's van die larinks nadat narkose toegedien is (Kelly eta/ 1989:609) 

2.4. 1.3 Verminderde haargroei 

Verminderde haargroei kan in die baardarea, ooglede en wenkbroue (Foto 18 

op p. 36) voorkom (Thiers eta/ 1990:3; Hofer 1973:10). Pasiente se hare kom 

dikwels yl, dun, droog en bros voor. Kaal kolle veral op die agterkop (Foto 19 

op p. 36, Afbeelding 9 op Kleurplaat 2, p. 57, en Afbeelding 10 op Kleurplaat 3, p. 

58), word gerapporteer (Konstantinov eta/ 1992:293; Leonard & Ryan 1981:1098; 

Savage et a/ 1988: 34). 
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Foto 18: Verminderde haargroei in 

die wimpers (van Rooy et a/1991:161) 

Foto 19: Verminderde haargroei en 

alopesia kom voor 

(Leonard & Ryan 1981:1098) 

2.4.1.4 Ander afwykinge 

- Tandhee/kundige afwykinge 

Tandheelkundige afwykinge kom dikwels voor. Konstantinov et a/ 

(1992:296) be rig dat die afwesigheid van, of onderontwikkelde, permanente 

sny- en maaltande dikwels vermeld word (Afbeelding 18 op Kleurplaat 4, p . ., 
59). Die pasient behou dikwels die melktande baie Ianger as die normale 

tydperk (Feiler-Ofry et a/1979:694; Hardcastle & Rosenstrauch 1984:273; Leonard & 

Ryan 1981:1098; Ramsey et a/1985:231). Erge karies kom reeds sedert 'n jong 

ouderdom voor en pasiente wat hulle tan de op 'n jong ouderdom verloor 

het, is aangemeld (Rook 1976:342; van Rooy et a/1991:161). Israel (1992:563) 

se die tandvleis kan ook aangetas wees en sere kan voorkom. 
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- Naelgroei 

Naelgroei kan deur UWS aangetas word (Konstantinov et a/ 1992:296). 

Pasiente se naels kan stadiger groei of 'n onreelmatige voorkoms he (Foto 

20 hieronder en Afbeelding 8 op Kleurplaat 2, p. 57). 

Foto 20: Onreelmatige voorkoms van die naels (Pierard et a/ 1988: 302) 

- Die neus 

In buitengewone gevalle kan letsels in die slymvliese van die neus 

voorkom, hoofsaaklik in die neusvleuels (Hofer 1973:8). Dit kan klink of die 

pasient se neus voortdurend toe is en asof hy moeilik asemhaal weens 

verdikkings in die nasale lugwee (Kelly eta/ 1989:609). 

- Ander toestande 

Ander toestande wat by pasiente kan voorkom, is suikersiekte, 

hipogonadisme, aangebore ongevoeligheid vir pyn en verswakte gehoor 

(Barthelemy eta/ 1986:369; Lin et a/1987:500; Thiers eta/ 1990:4). 
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2.4.1.5 Die brein 

Bilaterale boontjievormige verkalking (Foto 21 hieronder), in die .temporale 

lobbe van die brein word in ongeveer die helfte van aile gevalle van UWS 

aangetref en is 'n unieke kenmerk van die siekte (Emsley en Paster 1985:1290; 

Francis 1975:301; Van Rooy et a/1991:161). Dit kom veral in die korteks van die 

windinge van die hippokampus voor (Hofer 1973:9). 

Foto 21: Boontjievormige hippokampale verkalkings op die brein (Van Rooy eta/ 1991: 162) 

Die intraserebrale hialienmateriaal is geneig om in die vorm van digte, 

onreelmatige opeenhopings van kalsium en veelvuldige verspreide klein 

bloedvaatjies te verkalk. Gerekenariseerde tomografie toon hierdie letsels op 

die brein baie duidelik (Friedman et a/1984:734; Van Rooy et a/1991:161). Foto 22 

en die bygaande sketse op p. 39, toon die kenmerkende posisie waar die 

verkalkings voorkom. 
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Foto 22: Bo: 'n Foto van ' n gerekenariseerde tomografie met die boontjievormige verkalkings 

op die hippokampus van die brein. Onder: Anatomiese sketse wat aantoon waar die 

deursnitte gemaak is (Tranel & Hyman 1990:349) 

Letsels in hierdie streek van die brein kan 'n invloed op die hippokampus en 

die sentrale senuweestelsel he en tot afwykinge lei. Een van die belangrikste 

fisieke afwykinge is die moontlike voorkoms van epilepsie, alhoewel daar nie 

noodwendig afwykinge op 'n EEG aangetoon word nie (Barthelemy et a/ 

1986:368; Francis 1975:302; Ramsey et a/1985:734). Epilepsie kom selde op 'n 
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jong ouderdom voor. Hoe jonger die pasient by die aanvang van die siekte 

is, hoe groter is die kans dat epilepsie wei later in sy lewe kan voorkom. 

Barthelemy et a/ (1986:369) vermeld die voorkoms van epilepsie in die 

vyftigerjare van pasiente. Faro/aneta/ (1992:266) berig dat epilepsie in die 

laat kinderjare tot volwassenheid in die vorm van stuiptrekkings voorkom. 

Johnson en Hepler (1989:394) voer aan dat UWS-pasiente met psigomotor 

epilepsie kan presenteer. 

Ander moontlike neuropsigiese en -psigiatriese komplikasies as gevolg van 

verkalking in die brein word in die volgende paragraaf bespreek. 

2.4.2 NEUROPSIGIESE EN -PSIGIATR/ESE KOMPLIKASIES WAARMEE PAS/eNTE 

KAN PRESENTEER 

Die komplikasies wat vervolgens bespreek word, word nie noodwendig by 

elke UWS-Iyer aangetref nie, maar kan wei by pasiente waargeneem word en 

'n uitvloeisel van die siekte wees. 

Letsels op die t*ein as gevolg van die verkalking kan met die volgende 

komplikasies presenteer: epilepsie, swak geheue, woede-uitbarstings (Hofer 

1973:10) en ander emosionele problema, asook persoonlikheidsveranderinge 

(DSM-IV). 

2.4.2.1 Epilepsie 

Hey/ (1963:470-471) en Hardcastle & Rosenstrauch (1984:274), se serebrale 

manifestasies van kortstondige afwesighede of hallusinasies in sommige 

pasiente, tot volle algemene toniese-kloniese aanvalle in ander kom voor. 

Verkalking is in aile pasiente wat epilepsie ondervind, aangetref. 
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2.4.2.2 Probleme met geheue 

Markowitsch eta/ (1994:1350-1352) bevestig problema met geheue by UWS

Iyers. Ondersoeke van Cinaz eta/ (1993:893) het aangetoon dat die pasiente 

vir 'n lang tyd geheueprobleme ervaar het. Psigometriese toetse het 

aangetoon dat veral korttermyngeheue aangetas word. lntelligensie word nie 

noodwendig deur die siekte bei"nvloed nie. Die swak geheue word met letsels 

in die bilaterale mediale lob be van die brein in verband gebring. Tranel & 

Hyman (1990:349-355) het ook swak korttermyngeheue wat die pasient in dag

tot-dag aktiwiteite kan rem gerapporteer. Een pasient het selfs op pad na sy 

huis toe verdwaal. Tranel & Hyman het ook die "deja-vu" sensasie van 

periodes waarin 'n persoon voel dat hy "al voorheen hier was", by 'n pasient 

waargeneem. 

2.4.2.3 Emosionele probleme 

Cinaz et a/ (1993:893) berig van pasiente wat uitermatig agterdogtig en 

aggressief was. Markowitsch et a/ (1994:1350-1352) verwys ook na 'n 

proefpersoon wat verhocgde vyandigheid en ge"irriteerdheid op twee 

verskillende persoonlikheidsvraelyste openbaar het. 

Van Rooy eta/ (1991:162) is oortuig dat UWS-Iyers 'n negatiewe selfkonsep 

het (word deeglik in HOOFSTUK 4 verken), geneig is tot depressie (deur 

Markowitsch et al 1994:1351) ondersteun) en selfmoordgedagtes koester. 

2.4.2.4 Persoonlikheidsveranderinge 

Navorsing van Emsley & Paster (1985:1290-1293) het twee pasiente met 

paranoi"ede ideasie wat met intrakraniale verkalkings gepaard gaan, ingesluit. 

Cinaz eta/ (1993:893) beweer dat die parano"iede ideasie van UWS-pasiente 

fenomenologiese ooreenkomste met skisofrenie toon en daarom daarmee 

verwar kan word. Die parano"iede ideasie word net soos die swak geheue 
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met letsels in die bilaterale mediale temporale lobbe van die brein in verband 

gebring. 

Volgens DSM-IV (94:171-174) kan persoonlikheidsveranderinge as gevolg 

van die direkte fisiologiese effek van 'n mediese toestand voorkom. Die 

letsels in die mediale temporale lobbe van die brein by UWS-Iyers (soos in 

Paragraaf 2.4.1.5 beskryf is) kan tot persoonlikheidsveranderinge lei. 

Algemene manifestasies van die persoonlikheidsverandering sluit effektiewe 

onstabiliteit, swak impulsbeheer, uitbarstings van aggressie of woede buite 

verhouding tot die psigososiale stressor, opmerklike apatie, agterdogtigheid, 

of paranoi'ede ideasie in. Die kliniese voorstelling van 'n gegewe persoon sal 

afhang van die aard en lokalisering van die patologiese proses. Byvoorbeeld, 

beserings in die frontale lobbe mag simptome soos gebrekkige oordeel of 

insig, snaaksheid, gebrekkige inhibisies en euforie voorkom. 

2.4.2.5 Ander neuropsigiese en -psigiatriese komplikasies 

Neuropsigologiese ondersoeke van 'n pasient het die volgende resultate 

gelewer: 

- normare intelligensie; 

- resultate op subtoetse vir geheue laer as ander subtoetse uit bepaalde 

intelligensietoetse; 

- 'n verbaal/nie-verbale diskrepansie met hoer verbaal op IK-toetse; 

- defekte in visuele nie-verbale geheue, en 

- versteurings in uiterlike kontrole/beheer wat in ontoepaslike sosiale gedrag 

en abstrakte redenering manifesteer (Tranel & Hyman 1990:349-355). 

Visuele, reuk- en smaakhallusinasies is deur verskeie navorsers gerapporteer 

(Azizeta/1980:1309; Hardcastle & Rosenstrauch 1984:274; Hey/1963:470-471 en Hofer 

1973:10). 
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2.5 DIE PATOLOGIE VAN URBACH-WIETHE SINDROOM 

Daar is nog glad nie duidelikheid of eenstemmigheid onder navorsers oor die 

patologie van UWS nie (Faro/an et a/1992:266). Die toestand word veroorsaak 

deur 'n hialier.agtige materiaal wat 'n neerslag in die weefsel vorm. Die 

biochemiese aard en samestelling van die neerslag is nog onduidelik en 

navorsers verskil daaroor. Verskeie navorsers meen dat die hialienneerslag 

in die vel moontlik 'n normale bestanddeel van die vel kan wees wat in 

oormaat geproduseer word (Fieischmajer et a/ 1984:252; Lin et a/ 1987:500). 

Volgens Moy et a/ (1987:232) kom dit voor of die neerslag uit neutrale 

mukopolisaggaride met hyaluronsuur, triptofaan, neutrale vet en cholesterol 

bestaan. Alhoewel lipiede in baie gevalle teenwoordig is, is hulle nie 

essensiele kenmerke van die siekte nie (Beres eta/ 1980:318). lndien dit wei 

teenwoordig is, is hulle vry, of losweg verbind aan die hialienagtige materiaal 

(Thiers eta/ 1990:5). 

Ander navorsers verklaar die neerslag as 'n kombinasie van klein 

lipieddruppels en glikoprotei"ene (Hausser et a/1991:28; Savage et a/1988:37; Van 

Rooy eta/ 1991:161). Shore eta/ (1974:591) meen daar is 'n affiniteit tussen 

lipoprotei"ne en glikoprote"ine en dat die siekte nie as 'n lipoi"dose beskou moet 

word nie. 

2.6 DIE ETIOLOGIE VAN DIE SIEKTETOESTAND 

Dit is reeds vermeld dat UWS deur 'n resessiewe outosomale geen 

veroorsaak word. Oorerflikheid speel dus 'n prominente rol in die voorkoms 

van die siekte. Die toestand is egter geensins aan 'n bepaalde geslag 

gekoppel nie. Die beginsels van oorerflikheid word vervolgens bespreek. 

2.6. 1 DIE GENET/ESE BEGINSELS 

Oorerflikheid is die beginsel waarop verskeie aspekte rakende die liggaamlike 
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voorkoms en strukture, fisieke en verstandelike eienskappe van die ouers na 

die kinders oorgedra word. Sekere defekte, swakhede en spesifieke gebreke 

kan dus van een geslag na die volgende oorgedra word. 

Die liggaam bestaan uit selle. Elke sel bevat 'n kern wat uit 23 pare 

chromosome bestaan. Een van die 23 pare chromosome is die 

geslagschromosoom. Die ander 22 pare chromosome staan bekend as die 

outosome, en oorerflikheid wat deur hierdie chromosome bepaal word, staan 

bekend as outosomaal. Wanneer 'n bepaalde afwyking nie op die 23ste paar 

chromosome voorkom nie, is dit nie aan 'n bepaalde geslag gekoppel nie. Op 

die chromosome kom die gene voor. Elke oorgeerfde kenmerk van 'n mens 

word deur hierdie gene beheer. Afwykinge in die gene van ouers kan aan die 

kinders oorgedra word op verskillende wyses: 

* Afwykings wat deur 'n dominante geen veroorsaak word, is baie skaars. 

lndien 'n afwyking aan 'n dominante geen toegeskryf word, het elke kind 

'n 1 uit 2 kans ('n 50% kans) om daardeur geaffekteerd te wees. 

* Waar 'n toestand deur 'n resessiewe geen oorgeerf word, kan 'n kind dit 

alleenlik kry as albei die ouers die resessiewe geen dra. !:Ike kind het dan 

'n 25% kans om die siekte te kry. As slegs een ouer 'n draer is, sal die 

kind ook slegs 'n draer wees. Hy/sy sal nie geaffekteer wees deur die 

toestand nie, maar sal dit na die volgende geslag kan oordra. Daar is baie 

resessiewe gene in die populasie op 'n gegewe tyd, maar die kans dat 

twee draers van dieselfde genetiese toestand sal ontmoet, is relatief klein 

(Stopford 1987:x-xi). 

UWS word veroorsaak deur 'n abnormale geen wat slegs aanleiding tot die 

siektetoestand kan gee as albei ouers draers daarvan is. 

2.6.2 DIE OORERWINGSPATROON VAN RESESSIEWE GENE 

Ouers wat draers van 'n bepaalde afwykende geen is, kan die toestand na 
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hulle kinders oordra sonder dat hulle self enige simptome daarvan toon. Elke 

kind van ouers wat albei draers is, het 'n 1 uit 4 kans om aan die spesifieke 

toestand te ly; 'n 2 uit 4 kans om ook 'n draer te wees; en 'n 1 uit 4 kans 

om glad nie die geen oor te erf nie. Dit lyk dus of baie mense se nasate nie 

die afwykende gene het nie. Aile kinders van ouers wat albei aan die 

toestand ly, sal geaffekteerd wees. 

2.6.3 DIE GENET/ESE ASPEKTE VAN URBACH-WIETHE S/NDROOM 

Die diagram in FIGUUR 2 op p. 46 toon 'n duidelike uiteensetting van die rol 

van erflikheid ten opsigte van die geen wat UWS veroorsaak. 



-46-

FIGUUR 2: DIE GENETIESE OORERWINGSPATROON VAN UWS 

DIE GENETIESE OORERWINGSPATROON VAN UWS 
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Die diagram is op 'n model uit Stopford (1987:31) gebaseer. 

2.6.4 MIKROSKOPIESE ONDERSOEK VAN DIE AANGETASTE VEL 

Histologiese ondersoek van die vel toon dat die grootste afwyking in die 

boonste deel van die dermis teenwoordig is. Die gebied word gevul deur die 
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neerslag van 'n hialien materiaal wat tussen die kollageen bondels en om die 

bloedvate voorkom. Daar is 'n afname in die kollageenbondels. Dieselfde 

neerslag kom om die kappileres in die dermis voor. Elektronmikroskopiese 

ondersoeke toon duidelike verdikking van die basale lamina van die dermo

epidermale aansluiting en van die kappileres en venules. Om die bloedvate 

kom die verdikking in konsentriese ringe voor en toon die sogenaamde 

"uieskil" voorkoms (sien Foto 23 hieronder en Foto's 24, 25 & 26 op p. 48). 

Fibroblast kulture van aangetaste vel toon dat daar 'n verhoogde produksie 

van nie-kollageen prote"ine is, ten koste van die produksie van 

kollageenvesels. Dit is onbekend wat die oorsaak vir die oorproduksie deur 

fibroblaste is (Fieischmajer eta/1984:258; Haussereta/1991:33; Moyet a/1987:1201; 

Olsen et a/1988:734; Simonet a/ 1990:460). Die verdikkings lei tot verminderde 

elastisiteit wat aanleiding gee tot die tipiese letselvorming in die verskillende 

dele van die liggaam soos wat die siekte hom presenteer. 

Foto 23: 'n Elektronmikroskopiese toto van ' n haarvaatjie van 'n UWS-pasient toon die 

tipiese "uieskil" patroon (Moy et a/1987:1198) 
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Histologiese veranderinge in die boonste deel van die dermis. Verskeie haarvaatjies is omring 

van 'n hialienneerslag. 

Foto 24: Uit Johnson & Hepler (1989:395) Foto 25: Uit Feiler-Ofry eta/ (1979:697) 

Foto 26: Die verdikkings in die middelste vellaag onder 'n mikroskoop gesien 

(Simonet a/ 1990:459) 
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Die verloop in die opeenhoping van die hialienneerslag en die vorming van 

letsels word skematies deur Hofer (1973: 18) in FIGUUR 3 voorgestel. 

FIGUUR 3: SKEMATIESE VOORSTELLING VAN LETSELVORMING BY UWS 

Fase 1 

Klinies normale vel 

Fase 2 

c3'o 
oQDo 

Mindere letsels 

Fase 3 

Erge letsels 

Die morfologie van die eerste fase is nog onbekend. Die subgroepe van die 

tweede fase verwys na die voorgestelde ontwikkeling van individuele letsels 

in die vel. Die geskakeerde areas illustreer die lokalisasie van die neerslag. 

Variasies van hierdie ontwikkeling kan voorkom. 

Die finale letsel lyk mikroskopies soos in Foto 27 op p. 50. 



-50-

Foto 27: 'n Mikroskopiese toto van ' n gevorderde letsel in die vel van die gesig. ' n Fase C

letsel (Hofer 1973:20) 

Van Rooy et a/ (1991:162) is van mening dat UWS nie deur 'n abnormale 

lipiedmetabolisme veroorsaak kan word nie, aangesien die lipogram by 

pasiente normaal vertoon. 

2.6.5 ANDER TEOR/Eii OOR DIE ETIOLOGIE VAN URBACH-WIETHE S/NDROOM 

Die histopatologiese beeld van UWS word soms a an 'n vorm van ernstige 

ontsteking wat deur 'n hipersensitiwiteit vir fisiologiese beserings veroorsaak 

word, toegeskryf. Die terminale bloedvaatjies in die vel en slymvliese van 

lyers toon 'n aangebore broosheid. Blootstelling aan fisieke trauma kan tot 

die vrystelling van 'n ensiem uit die aarwande lei, wat toenemende deurlating 

van bestanddele soos lipiede en prote'ine veroorsaak (Aziz eta/ 1980:1309). 
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2. 7 DIAGNOSE VAN URBACH-WIETHE SINDROOM 

UWS bly dikwels ondiagnoseerd. Cinaz eta/ (1993:892) meen selfs dat dit nie 

gediagnoseer kan word nie " ... if it is not taken into consideration". Die kombinasie 

van die kenmerkendste en opvallendste simptome soos heesheid vanaf die 

vroee kinderjare, verminderde haargroei, varkvelagtige littekens en 

ge'indureerde huid- en slymvliesletsels kan op UWS dui. Die diagnose kan 

met biopsies van die geaffekteerde vel en slymvliese bevestig word. 

Gerekenariseerde tomografie van die skedel kan verkalking van die hippo

kampus aantoon, en is 'n noodsaaklike prosedure in die diagnosering van 

pasiente met UWS (Ozbek et a/1994:209). 

2.8 BEHANDELING VAN DIE SIEKTE 

Volgens die meeste navorsers is daar geen spesifieke behandeling vir UWS 

bekend nie (Thiers et a/ 1990:6). Scott en Findlay (1960:195) berig van 'n 

tydelike verbetering in die toestand na eksperimente met Fowler se oplossing 

en 'n vetvrye dieet. Die pasiente wat met epilepsie presenteer, kan 

antikonsulvante {soos Tegretol) neem om toevalle te beheer (Johnson & Hepler 

1989:394; Ramsey eta/ 1985:232). Daar word aanbeveel dat epileptogeniese 

middels vir narkose vermy behoort te word (Kelly eta/ 1989:610; Meenan eta/ 

1978:561). 

Navorsing ten opsigte van medikasie deur Wong en Lin (1988:541-544) het 

bemoedigende resultate gelewer. Orale toediening van dimetielsulfoksied 

{DMSO) het verligting van 'n aantal simptome gebring. Die pasient, 'n 41-

jarige man, het 'n aanvangsdosis van 40mg/kg/dag geneem wat later na 

60mg/kg/dag verhoog is, met geen newe-effekte nie, behalwe vir 'n 

knoffelagtige reuk in die pasient se asem. Na drie jaar se gebruik van die 

middel het die pasient se velletsels, heesheid en slukdermfunksie opmerklik 

verbeter. 
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Foto's 28 & 29 uit Wong en Lin (1988:542 & 543) toon die resultate van die 

gebruik van dimetielsulfoksied aan. 

Foto 28: Alb. A: Velletsels aan die 

linkerelmboog en voorarm voor 

behandeling 

Foto 29: Alb. A: Velletsels op die 

linkerooglid voor behandeling 

Alb. 8: Voorkoms van dieselfde 

ledemate na 3 jaar se behandeling met 

dimetielsulfoksied 

Alb. 8: Die voorkoms van die ooglid 

na 3 jaar se behandeling met 

dimetielsulfoksied 

Die sukses van die medikasie word toegeskryf aan die feit dat 

dimetielsulfoksied ' n vermoe het om kollageen op te los en hidroksiel radikale 

te verteer. Die mid del veroorsaak regressie van die hialienagtige neerslag in 

UWS (Wong en Lin 1988:541-544). Dit is egter onbekend of die simptome weer 

in intensiteit sal toeneem nadat die medikasie gestaak word. Verdere studie 

en opvolg van die pasient is nodig om die wenslikheid van die behandeling en 

die langtermyn effektiwiteit daarvan te bepaal (Van Rooy eta/ 1991:162; Simon 

eta/ 1990:460). 



-53-

In die praktyk word daar egter nie juis medikasie aan pasiente voorgeskryf 

wanneer die siekte gediagnoseer is nie. Calvert (Savage et a/7988:38) be rig van 

'n 82-jarige pasient wat 'n volle, normale lewe sonder enige medikasie of 

behandeling gelei het. 

Besondere aandag behoort aan mondhigiene gegee te word en gereelde 

tandheelkundige ingryping om tande so gesond moontlik te hou, is 

noodsaaklik (Orton & Buchan 1975:291). 

Die skraping van die stembande om onreelmatighede te verwyder, kan 

tydelike verbetering in stemkwaliteit teweegbring, veral as die neerslag erg 

is [Harper eta/ 1983(a):880; Van Rooy et al 1991:162]. Sommige pasiente het al 

blywende sukses hiermee gehad, maar die neerslag neig om terug te keer. 

Daarom word dit nie deur aile navorsers voorgestaan nie (Newton et a/ 

1991:350). Waar die pasient die vals stembande vir die produsering van klank 

gebruik, word spraakterapie aanbeveel aangesien dit die kwaliteit van die 

spraak kan verbeter (Van Rooy et al 1991:162). Lugwegobstruksie wat uiters 

skaars is, noodsaak trageostomie en die verwydering van 'n stemband. 

Daarom beveel Ozbek eta/ (7994:208) voortgesette ondersoeke en kontrole 

van die boohste lugwee as die belangrikste langtermyn opvolgprogram vir 

UWS-Iyers aan. Verwydering van nodules op die stembande deur middel van 

laserbehandeling het minder letsels tot gevolg as die tradisionele skraping van 

die stembande, en tans word daarmee geeksperimenteer, aldus Van Rooy et 

a/ (7991:162). Dermabrasie, chemiese afskilfering en blefaroplastiek is met 

beperkte sukses op persone met erge velletsels toegepas (Faro/an et a/ 

7992:266). Periodieke gerekenariseerde tomografie om die natuurlike 

progressie van kalkneerslag en gepaardgaande letsels op die hippokampus te 

monitor, word deur Ozbek et a/ (7994:209) aanbeveel. 

2.9 DIE PROGNOSE 

UWS word as 'n kroniese toestand met 'n goedaardige verloop beskou (Van 
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der Walt & Hey/ 1971:501; Wong & Lin 7988:5411). Die lewensverwagting van 

pasiente word nie deur die siekte verkort nie (Ramsey et al 1985:323). Die 

oudste pasient wat gerapporteer is, was 83 (Hofer 1973:11). Alhoewel die 

siekte funksionele en kosmetiese probleme skep, is die prognose van die 

siekte goed en die mortaliteit laag, behalwe in gevalle waar laringeale 

obstruksies voorkom. Laringeale obstruksie kan moontlik tot 'n verhoogde 

insidensie van dood onder babas lei. Hofer (1973:11) berig van twee klein 

kindertjies wat nooit gehuil het nie en wat vroeg dood is. Die prognose is 

egter beter as daar nie laringeale obstruksie is nie Cinaz eta/ (1993:893). 

Genetiese raadgewing aan ouers word ook sterk aanbeveel (Van Rooy et a/ 

1991:162). 

2.10 SAMEVA TTING 

In die lig van die omvang van Urbach-Wiethe Sindroom en die groot aantal 

simptome waarmee dit kan presenteer, is dit moontlik dat redelike tot 

ernstige beperkinge op die pasient se funksionering geplaas kan word - na 

gelang van die graad van aantasting. Van Rooy eta/ (1991:162) beveel aan 

dat 'n positiewe selfbeeld by pasiente opgebou word, aangesien depressie 

dikwels in die later jare volg, met 'n verhoogde selfmoordrisiko. 

Die feit dat die simptome reeds van die vroee kinderjare af teenwoordig is, 

en kan toeneem namate die persoon ouer word, bring mee dat so 'n persoon 

op 'n relatiewe jong ouderdom reeds met "anders wees" geettiketteer word 

en hom daarby moet aanpas om in 'n sogenaamde "normale wereld" te leef. 

Aangesien daar geen medikasie of bewese behandeling vir die siekte bestaan 

nie, ontstaan die vraag of so 'n persoon nie as gestremd beskou kan word 

nie, gesien in die lig dat die toestand nie opgehef nie, maar hoogstens die 

simptome verlig kan word. 

Hardcastle & Rosenstrauch (1984:273) is van mening dat 'n pasient weens 

stemloosheid 'n minimale gestremdheid ervaar. Bestudering van gestremd-
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heid in die algemeen kan meer lig werp op die leefwereld van so 'n persoon, 

asook die moontlike terapeutiese stappe wat geneem sou kon word om ook 

die lyer aan Urbach-Wiethe Sind room te begelei, sou die beperkinge wat UWS 

op die lyer plaas, voldoen aan die kriteria vir gestremdheid. 
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KLEURPLATE VAN DIE SIMPTOME VAN URBACH-WIETHE SINDROOM 

PLAAT 1 

Afb. 1 Stywe, geswolle gesig met starre 
voorkoms agv styfheid van die velweefsel 
(von der Helm et a/ 1989: 154) 

Afb. 3 Vlak, atrofiese velletsels in die gesig 
(Oezarmagan eta/ 1993:316) 

Uiterlike velletsels 

Afb. 2 Vlak en gepigmenteerde letsels op 
die ken en wange en 'n verdikte onderlip 
(Hausser eta/ 1991:29) 

Afb. 4 Verdikte tongwortel met bleekwit 
neerslag en radiale barsies van die Iippe 
(Oezarmagan eta/ 1993:316). 



PLAAT 2 

Afb. 5 Lippe het 'n stywe voorkoms as 
gevolg van onelastisiteit van die vel 
(von der Helm 1989: 154) 

Afb. 7 OnretHmatige verdikkings en 
velletsels aan die kante van die 
vingers (Oezarmagan eta/ 1993:316) 

Afb. 8 Versteurings in naelgroei en 
verdikkings op die hande en vingers 
(von der Helm et a/ 1989: 154) 
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Uiterlike velletsels 

Afb. 6 Verdikkings onder die vel kom onder 
die armholtes voor (Hausser eta/ 1991:29) 

Afb. 9 Verdikte kopvel en haarverlies op 
die agterkop (von der Helm et a/ 1989: 154) 
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PLAAT 3 Letsels aan die vel en oe 

Afb. 10 Verdikte kopvel en haarverlies op die 
agterkop (von der Helm 1989: 154) 

12 

Veelvuldige perelagtige, 
glasagtige knoppies aan die 
ooglede, die "kralestringvoorkoms" 

Afb. 11 uit Oezarmagan et a/ 
(1993:317) 

Afb. 12 uit Simonet a/ (1990:459) 

Afb. 13 uit Hausser eta/ ( 1991:29) 



PLAAT 4 

Afb. 14 Klein, wit papille aan die binne
kant van die onderlip (Simon et a/ 
1990:459) 

Afb. 17 Verdikte tongwortel en verdik
kings aan die onderkant van die tong 
(Simonet a/ 1990:459) 
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Letsels in die slymvliese. 

Afb. 15 Groot, knopagtige, geel-kleurige 
neerslag aan die sagte verhemelte 
(Hausser eta/ 1991:29) 

Afb. 16 Neerslag aan die sagte verhemelte 
(Simon et a/ 1990:459) 

Afb. 18 Ontbrekende permanente tande wat nooit ontwikkel het nie 
(Oezarmagan 1993:316) 
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HOOFSTUK 3 

GESTREMDHEID 

3.1 INLEIDING 

Uit die verkenning van UWS in HOOFSTUK 2 blyk dit dat van die simptome 

van die siekte redelik ernstige beperkinge op die funksionering van die lyer in 

sy leefwereld kan plaas. In hulle gevallestudie se Hardcastle & Rosenstrauch 

(1984:273) 'n 31-jarige gekleurde man se hees stem " ... had caused minimal 

disability". 

In die lig van die feite uit HOOFSTUK 2 blyk dit dat veral heesheid, erge 

velletsels asook van die neuropsigiese en -psigiatriese toestande van UWS 

(wat epilepsie, woede-uitbarstings, swak geheue en deja-vu sensasies insluit) 

ernstig genoeg kan wees om 'n invloed op die lyer se funksionering te hi!, na 

gelang van die intensiteit waarmee die simptome presenteer. Ander 

simptome soos haarverlies, tandheelkundige problema, ensovoorts kan wei 

ongemak meebring, maar behoort nie 'n betekenisvolle impak op die lyer se 

funksionering te he nie. Om te bepaal of die implikasies van UWS werklik tot 

gestremdheid kan lei, is 'n deeglike verkenning van wat gestremdheid is, die 

kriteria daarvan en die belewinge van die gestremde nodig. Dit mag ook 

nodig wees om die implikasies wat die simptome van UWS (met die klem op 

velletsels, hees stem en psigiese en psigiatriese aspekte) vir die lyer inhou, 

deurlopend met die onderskeie kriteria van gestremdheid in verband te bring, 

ten einde te bepaal of UWS werklik tot gestremdheid kan lei. Daarna kan die 

geldigheid van Hardcastle & Rosenstrauch se uitspraak (hierbo aangehaal) dat 

UWS minimale gestremdheid kan veroorsaak, met 'n empiriese ondersoek 

bepaal word. 

In hierdie hoofstuk word na fasette soos definisies van gestremdheid, 

perspektiewe op gestremdheid, gestremdheid en normaliteit, gestremdheid 
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in die gemeenskap, spraak en siekte as gestremdheid, die belewinge van die 

ouers van gestremdes en die belewinge van die gestremde self gekyk. 

3.2 DEFINieRING VAN DIE KONSEPTE VAN GESTREMDHEID 

Kritzinger & Labuschagne (1980:267) verklaar die woord gestremd as 

"verhinder of bemoeilik". Gestremdheid ontstaan dus uit 'n toestand wat 

omstandighede vir die individu kan bemoeilik of vir hom 'n hindernis kan 

wees. Die term gestremdheid word baie wyd gebruik. Sommige navorsers 

(Henderson eta/ 1992: 13; Spiegel & Podair 1980:27&28) verkies om van mense met 

gestremdhede te praat eerder as van gestremdes. Goldenson (Rule 1984:8) 

definieer gestremdheid as " ... enige relatiewe ernstige chroniese in perking 

van funksionering as gevolg van siekte, ongeluk of aangebore defekte". Die 

beperkinge kan fisiek of psigies (verstandelik of emosioneel) wees. 

Navorsers onderskei drie konsepte: beperking/benadeling/-aantasting 

I" impairment" l, geremdheid/remming/belemmering 1" handicap" len gestremdheid/ 

ongeskiktheid ("disability") (Badley 1993:161; Laura 1980:17-25; Lees & Shaw 

1974:173; Locker 1983:1; Patrick & Peach 1989:3; Rule 1984:8&9; Spiegel & Podair 

1980:27; Top/iss 1982:2&3). Hierdie drie aspekte kan onderskei maar nie geskei 

word nie aangesien daar 'n wisselwerkende verwantskap tussen die drie 

bestaan. Vereenvoudig kan 

- beperkinge as die oorsprong of oorsaak van die probleem; 

geremdheid as die effek of invloed wat die bepaalde probleem op 'n 

persoon het, en 

- gestremdheid as die gevolg daarvan beskou word (Scheer & Groce 

1988:23&24). 

Die drie aspekte word vervolgens breedvoeriger bespreek. 

3.2. 1 BEPERKJNGE 

Vir Walker (1993:167&168) is beperkinge 'n mediese konsep wat verandering 

in 'n individu se gesondheidstoestand meebring, en wat uit 'n siekte of 
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besering ontstaan. Die beperkinge word deur afwykinge wat anatomies, 

patologies of fisiek kan wees en wat in diagnostiese of simptomatiese terme 

beskryf kan word, veroorsaak (Lees & Shaw 1974: 4& 142). 

3.2.1.1 Die aard van beperkinge 

Beperkinge ("impairments") word deur Badley (1993:162) gedefinieer as" ... any 

loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function". Die 

afwyking of abnormaliteit is een of ander versteuring in die struktuur of 

funksionering van die liggaam en sluit toestande soos genetiese afwykinge, 

die gevolg van siekteprosesse of die gevolge van ongelukke in. Beperkinge 

kom as gevolg van 'n spesifieke defek wat aan 'n tekortkoming, tout of swak 

plek in die persoon self toegeskryf kan word, voor (Biehl in Wallace eta/ 1987: 19). 

Dit blyk dat die beperking 'n fisieke, verstandelike of emosionele probleem 

kan wees. 

3.2.1.2 Die kenmerke van beperkinge 

Beperkinge varieer ten opsigte van die volgende eienskappe: 

Die tydstip in die lewensiklus waarop dit 'n aanvang neem, 

Die wyse waarop dit begin: 

* geleidelik en progressief met vroee waarskuwings in tekens en 

simptome, of 

* skielik of in 'n ongeluk met geen waarskuwings nie. 

Die intensiteit van pyn, trauma en lewensbedreiging. 

Die aard en graad van beperking wat op die individu se funksionering 

geplaas word. 

Die graad van sigbaarheid, misvorming of geassosieerde stigma. 

Die tipe behandeling en versorging wat benodig word. 

Die prognose vir die toestand, wat moontlikhede vir herstel, 

aanpassingsmoontlikhede en potensiaal vir ander vorms van rehabilitasie 

insluit (Nagi 1969:11). 
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Die beperkinge kan veroorsaak dat die individu in die uitvoering van 

noodsaaklike aktiwiteite gerem word. 

3.2.2 GEREMDHEID 

Geremdheid ("handicap") is die effek of invloed wat beperkinge op 'n persoon 

het. In wese is die effek dat die funksionering van die individu op 'n 

bepaalde wyse daardeur geraak word. Geremdheid word ook uitgedruk as 

benadeling, bemoeiliking en die onvermoe tot funksionering. 

3.2.2.1 Geremdheid as benadeling van die individu 

Vir Badley (1993:163) is geremdheid hoofsaaklik die benadeling van die 

individu se rol as normale persoon. Sy definieer geremdheid as "A disadvantage 

for a given individual resulting from an impairment or a disability, that limits or prevents the 

fulfilment of a role that is normal (depending on age, sex and social and cultural factors) for 

that individual". lndien 'n persoon nie normale aktiwiteite kan uitvoer nie, word 

hy daardeur gerem/benadeel en as gestremd beskou. 

3.2.2.2 Geremdheid as bemoeiliking vir die individu 

Geremdheid word deur Biehl (Wallace eta/1987:19) beskou as die bemoeiliking 

of verhindering wat ontstaan wanneer die beperkinge taakverrigting vir die 

individu buitengewoon moeilik maak. Hierdie definisie van geremdheid maak 

voorsiening vir afwykinge van minder ernstige graad wat die individu 

verhinder, of dit vir hom moeilik maak, om take uit te voer. 

Die UWS-Iyer wat met 'n hees stem praat, vind dit dikwels baie moeilik om 

effektief te kommunikeer, veral wanneer omstandighede nie gunstig is nie, 

soos vroeg in die more wanneer die stembande nog styf is, of wanneer 

omgewingsgeluide harder spraak vereis. 
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3.2.2.3 Geremdheid as onvermoe tot funksionaliteit 

Die meeste navorsers beklemtoon onvermoe tot funksionering as die 

belangrikste voorwaarde vir geremdheid. Henderson & Bryan (1984:26) is van 

mening dat enige toestand wat emstig genoeg is en wat 'n pe.'f"Soon verhinder 

om bepaalde funksies wat vir hom belangrik is uit te voer, tot geremdheid kan 

lei. 'n Persoon kan daarvolgens geremd wees, selfs ashy slegs in spesifieke 

lewensprosesse of sosiale aktiwiteite geaffekteer is. Met ander woorde, 'n 

persoon kan in sekere aspekte van funksionering geremd wees, maar ten 

volle funksioneel in ander. Aan die ander kant is daar navorsers wat van 

mening is dat mense met beperkinge nie noodwendig geremd hoef te wees 

nie (Laura 1980:17& 18; Nagi 1969:12; Top/iss 1982:3). 

Daar kan volstaan word met Nagi (1969:14) se uitspraak dat indien 'n individu 

se beperkinge hom sodanig rem dat hy nie in staat is om sy rolle en take 

doeltreffend en effektief uit te voer nie, hy gedwing word om sy gedrag te 

verander en aanpassings te maak. 

3.2.2.4 Tipes geremdhede wat kan voorkom 

Tabel 3 op p. 65 (Agerholm in Wallace et a/1987:21) toon die diversiteit van nie

kompenserende intrinsieke beperkinge wat met belangrike menslike 

aktiwiteite inmeng en s6 remmend op die persoon se funksionering inwerk. 
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TABEL 3: BEPERKINGE EN GEREMDHEDE 

TIPES BEPERKINGE MOONTLIKE GEREMDHEDE 

Bewegingsbeperkinge A. Geremde mobiliteit in omgewing 
B. Geremde posturale mobiliteit 
C. Geremde handvaardigheid 
D. Verminderde verdraagsaamheid vir oefening 

Visuele beperkinge A. T otale gesigsverlies 
B. Geremde (nie-korrektiewe) visuele skerpte 
C. Geremde visuele veld 
D. Perseptuele defekte 

Kommunikatiewe beperkinge A. Geremde gehoor 
B. Geremde spraak • 
C. Geremde lees 
D. Geremde skryf 

lntellektuele beperkinge A. Verstandelike vertraging 
B. Verlies van aangeleerde vaardighede 
C. Geremde leervermoe 
D. Geremde geheue • 

Onsigbare beperkinge A. Metaboliese afwykinge wat 
permanente terapie vereis (bv. 
diabetes •, sistiese fibrose) 

B. Epilepsie en ander onvoorspelbare 
verlies van bewussyn • 

C. Besondere vatbaarheid vir trauma 
D. Periodieke vernietigende afwykinge 

(bv. migraine, asma) 

Aversiewe beperkinge A. Onaansienlike verwringing of defek 
van dele van die liggaam 

B. Onaansienlike velafwykinge • 
C. Abnormale bewegings van die liggaam 
D. Abnormaliteite wat sosiaal onaan-

vaarbaar lyk, ruik of klink 

* Die simptome en komplikasies van UWS kan tot hierdie geremdhede lei 
(vergelyk Paragraaf 2.4). 

Op grond van Agerholm se klassifisering van geremdhede blyk dit dat 'n 

aantal van UWS se simptome die lyer in sy funksionering kan rem. Weens 

sy hees stem kan die UWS-Iyer kommunikatiewe beperkinge ervaar. 

Verkalkings op die temporale lobbe van die brein lei tot epi/epsie en geremde 

geheue wat onsigbare beperkinge kan meebring. Aversiewe beperkinge kan 

in ernstige gevalle deur onaansienlike velafwykinge veroorsaak word. 
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3.2.3 GESTREAIDIIEID 

Daar word nie 'n konsekwente betekenis aan die woord gestremdheid 

toegeken nie. Alhoewel die meeste navorsers se sienings ooreenstem, word 

die klem verskillend geplaas. Drie aspekte van gestremdheid waarop klem 

geplaas word, is die toestand wat ontstaan as gevolg van 'n probleem, 'n 

bepaalde vorm van gedrag en ontoereikende funksionaliteit. 

3.2.3.1 Gestremdheid as 'n toestand 

Bif]hl (Wallace eta/ 1987:19) en Wright (Rule 1984:10) definieer gestremdheid 

("disability") as 'n toestand wat ontstaan as gevolg van 'n fisieke of 

geestessiekte, 'n besering of wat in die persoon self kan wees, en wat hom 

onbevoeg vir menslike aktiwiteite maak. Die toestand kan bydra tot 

verlaagde selfhandhawing, verminderde of beperkte funksionering of beperkte 

geleenthede as gevolg van fisieke, verstandelike of emosionele beperkinge 

wat 'n remming word. 

3.2.3.2 Gestremc:Jheid as 'n vorm van gedrag 

Nagi (1969:12) beklemtoon die gedrag wat weens gestremdheid na vore tree. 

Vir hom is gestremdheid " ... a pattern of behavior that evolves when impairments 

impose limitations upon the individuals capacities and levels of functioning". Beperkinge 

noodsaak die persoon om sy gedrag te verander. Hierdie gedwonge 

gedragsverandering is die gevolg van die effek van die beperkinge en strem 

die persoon. 

3.2.3.3 Gestremdheid as ontoereikende funksionaliteit 

Vir Badley (1993:163) is gestremdheid " ... any restriction or lack (resulting from an 

impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered 

normal for a human being". Dit gaan dus hoofsaaklik oor funksionaliteit en die 

uitvoering van take. Gestremdheid word eers 'n probleem wanneer 'n 
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persoon se funksionering sodanig gerem word dat take nie nonnaal uitgevoer 

kan word nie. 

In die definiering van gestremdheid word die klem op die gevolge wat deur 

bepaalde beperkinge meegebring word, geplaas. Die mate waarin die 

funksionering of uitvoering van take ingeperk of gerem word, sal bepaal of 

'n idividu as gestremd beskou kan word al dan nie. 

3.2.3.4 Vereistes vir gestremdheid 

Voordat 'n toestand as 'n gestremdheid geklassifiseer kan word, moet dit 

eers a an sekere vereistes voldoen. 

Biehl (Wallace eta/ 1987:17-22) stel die volgende vereistes vir gestremdheid: 

"Disability is 

- a diverse group of conditions, 

- with the features of early onset 

- and long duration, 

- that have the potential to impair human function significantly. 

- Such conditions may be intrinsic or extrinsic to the individual 

- and may produce varying degrees of handicap depending on 

- factors that also may be intrinsic or extrinsic". 

3.3 PERSPEKTIEWE OP GESTREMDHEID 

Om gestremdheid as fenomeen te verstaan sal daar vervolgens baie kortliks 

na die verskillende perspektiewe op gestremdheid gekyk word. 

Twee hoofrigtings word onderskei, naamlik die individualisering en die 

sosialisering van gestremdheid (Higgens 7992:25-30). 'n Derde rigting, naamlik 

die ge'integreerde perspektief, waar gestremdheid ingebed le in beide die 

individualisering en die sosialisering daarvan, word deur Schantz (Henderson & 

Bryan 1984:33) onderskei. 
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3.3. 1 INDIVIDUAL/SERING VAN GESTREMDHEID 

In die individualisering van gestremdheid of die persoonsgeorienteerde 

perspektief staan die persoon sentraal in die verskynsel (Schantz in Henderson 

& Bryan 1984:33). Drie verskillende rigtings word in hierdie perspektief 

onderskei, naamlik die tradisionele, die medies-kliniese en die ekonomies/ 

werkbeperkingsperspektiewe (Higgens 1992: 25). Nagler (1990: 184) differensieer 

'n vierde perspektief, naamlik die kompenserende perspektief. 

3.3.1.1 Die tradisionele perspektief 

In die tradisionele perspektief (ook genoem die interkulturele perspektief) 

word gestremdheid aan die bonatuurlike toegeskryf (Hershenson 1992:155; 

Scheer& Groce 1988:23; Seligman &Darling 1989:183). Dit word as straf vir sondes 

van die individu of die voorvaders, of as die gevolg van werkinge van die 

duiwel, bose geeste, heksery of gode (wat selfs God kan insluit) beskou 

(Morrow 1987:145). Hierdie perspektief op gestremdheid word meestal deur 

primitiewe en onderontwikkelde mense aangehang (Hershenson 1992:155). 

3.3.1.2 Die medies-kliniese perspektief 

In die agtiende eeu is wegbeweeg van die siening dat gestremdheid deur 

bonatuurlike magte veroorsaak word, na 'n mediese model (Long in Westbrook 

eta/ 1993:615). 

In die medies-kliniese perspektief word gestremdheid met die Westerse 

wetenskap en kliniese medisyne geassosieer (Wang 1992:1095). Hiervolgens is 

gestremdheid die gevolg van een of ander fisieke, geestelike of emosionele 

tekortkoming wat 'n persoon se werkverrigting beperk. "We cannot expect 

flawed people to function as well as others" (Higgens 1992:27). Groot klem word 

geplaas op die funksionele beperkinge op die persoon in meedingende 

situasies waarin 'n individu hom bevind. Geremdheid word dus aan die 
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natuurlike verlies/nadeel/telmrt wat die persoon in homself het~ toegeskryf. 

Kritiek teen die model is: 

- Die klem val op die defekl met ander woorde dat daar iets fout is met die 

persoon. Dit kom daarop neer dat In waarde-oordeel oor die individu 

uitgespreek word. 

- Die klem op die individu ignoreer die sosiale omgewing waarin hy homself 

bevind. 

- Die klem wat op die beperking geplaas word ignoreer die geheelmodel van 

gestremdheid deurdat die aspekte van gestremdheid en geremdheid 

ge'ignoreer word (Bickenbach 1993:61&62; Schlaff 1993:945; Wang 1992:1095). 

3.3. 1.3 Die ekonomies/werkbeperkingsperspektief 

In die ekonomies/werkbeperkingsperspektief word gestremdheid beskou as 

die " ... health-related inability or limitation upon the amount or kind of work that can be 

performed ... " (Higgens 1992:29). Die model is gebaseer op die feit dat die inper

king van die individu se aktiwiteite daartoe kan lei dat hy problema kan ervaar 

om ekonomies onafhanklik te wees. Volgens Bickenbach (1993:131& 134) 

verskraal hierdie perspektief die kompleksiteit van gestremdheid tot die 

ekonomiese vlak met die enkele vraag of 'n persoon fisiek, geestelik of 

emosioneel in staat is om te werk of nie. Die model maak egter voorsiening 

daarvoor dat werksverwagtinge verander kan word om die behoeftes en 

vaardighede van gestremdes te akkommodeer (Schlaff 1993:945). Die UWS

Iyer wat ernstige kommunikatiewe problema ervaar I word genoodsaak om 

werksverwagtinge hierby aan te pas. 

3.3.1.4 Die kompenserende perspektief 

Nagler (1990: 184) se kompenserende perspektief het sy oorsprong by Adler vir 

wie oorkompensasie In tipiese respons op In fisiese defek is. Die gestremde 

oorkompenseer met sy gedrag vir sy gestremdheid om sodoende meer 
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aanvaarbaar vir ander te wees. "'In order not to be especially bad, the person with a 

disability (or any other minority-group) must be especially good"' (Wright in Nagler 

1990:184). 

3.3.2 SOSIALISERJNG VAN GESTREMDHEID 

Kiger & Hey (1985: 14) het probleme met die persoonsgeorienteerdheid wat die 

individualisering van gestremdheid meebring: "'The focus on individual achievement, 

virtues, and weakness thereby denies the critical importance of social, political, and 

economic barriers to the full participation of people with disabilities"'. Gestremdheid 

word ten seerste deur die omgewing be"invloed. Schantz (Henderson & Bryan 

1984:33) praat van die sosio-omgewingsperspektief. Aanhangers van die 

perspektief dat gestremdheid gesosialiseer word, is van mening dat 

gestremdheid die produk is van die interaksie tussen mense wat fisiek, 

geestelik en emosioneel verskil en uit verskillende werelde kom. Wood (Locker 

1983:1&2) plaas die aksent op die feit dat sosialisering vir die gestremde 

problematies kan wees omdat hy weens sy gestremdheid 'n onvermoe het 

om te konformeer en aan die verwagtinge van die groep te voldoen. Die 

navorser het self, terwyl haar kind op skool was, beleef dat die onvermoe om 

met die groep te konformeer tot spot deur die ander gelei het. In die meeste 

kulture word die feit dat die gestremde nie self vir sy toestand 

verantwoordelik is nie, ondersteun (Schneider 1988:65). 

In die sosialisering van gestremdheid word twee rigtings onderskei, naamlik: 

gestremdheid as afwyking en gestremdes as 'n minderheidsgroep (Higgens 

1992:35-47; Scheer & Groce 1988:26). 

3.3.2.1 Gestremdheid as afwyking 

Die gestremde word deur di'e gemeenskap as anders as normaal beskou. 

Daarom word gestremdheid en chroniese siekte as 'n afwyking beskou 

(Bickenbach 1993:152: Silber 1983:675). Mense voel ongemaklik teenoor 

gestremdes wat fisiek, geestelik of emosioneel anders is. Omdat gestremdes 
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van normale mense verskil, word hulle nie maklik aanvaar nie en kan daar 

selfs 'n stigma aan hulle kleef (Schneider 1988:65). Herman & Mia// (1990:253) 

beweer sommige teoretici huldig selfs die onsimpatieke standpunt dat 

gestremdes afwykend is, want " ... they break the rules or violate social norms of 

acceptabih~y in appearance and/or behaviour". Wang (1992:1095) is van mening dat 

die kultuur van 'n bepaalde gemeenskap veroorsaak dat 'n stigma a an 

afwykinge in die gemeenskap gekoppel word. Deur gestremdheid te 

stigmatiseer word die afwyking eerder beklemtoon. 

In hierdie perspektief word wegbeweeg van die individualistiese perspektief 

dat gestremdheid toegeskryf word aan 'n interne "flaw" in die persoon. Klem 

word geplaas op die invloed van mense se houdinge en interpersoonlike inter

aksie wat gestremdheid stigmatiseer en sodoende aanvaarding van die 

gestremde be'invloed (Nagler 1990:179). Hierdie aspek word deeglik in 

Paragraaf 3.8 bespreek. 

3.3.2.2 Gestremdes as minderheidsgroep 

Die aanhangers van die perspe!ktief dat ge!:tremdes 'n minderheidsgroep is, 

neem 'n wyer en meer kritiese standpunt in as die wat meen dat 

gestremdheid 'n afwyking is. Gestremdheid word beskou as " ... no different 

than other bodily attributes such as skin colour, gender, or aging which have been used as 

a means of differentiation and discrimination throughout history" (Hahn in Higgens 

1992:38). Deur gestremdes as 'n minderheidsgroep te klassifiseer asook die 

oorwegend negatiewe houding van die gemeenskap teenoor gestremdes, 

word erken dat daar vooroordele en diskriminasie teenoor die individue 

plaasvind (Bickenbach 1993:152-158; Higgens 1992:38&39; Nagler 1990:182). Nelson 

(1978:57) beweer "Negative attitudes toward people who are different from the dominant 

culture cause individuals who are members of the minority group to experience feelings 

ranging from being exotic and therefore interesting, to be an outsider, to being blatantly 

rejected". 
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Die siening van gestremdheid as 'n sosiale aangeleentheid, maak beter 

voorsiening vir die akkommodasie van die gestremde, sy toekoms en sy regte 

as die gei"ndividualiseerde perspektief (Scheer & Groce 1988:26; Schlaff 1993:946). 

3.3.3 DIE SOS/0-MED/ESE PERSPEKTIEF 

In die sosio-mediese persp ktief word die mediese sowel as die sosiale 

benaderinge gei"nkorporeer (. atrick & Peach 7989:2). Die mediese kennis van die 

gestremdheid vorm die bass, maar die gemeenskap waar die gestremde 

woon en werk, asook hulle gesinne word betrek. Die individualiserende, 

sowel as die sosiale aspekt van gestremdheid word in hierdie perspektief 

vervat. Albrecht & Levy (19 1:3& 12) sluit by hierdie perspektief aan met hulle 

siening dat chroniese siekte en gestremdheid bio-sosiale prose sse is wat 'n 

persoon se gedrag bei"nvloe en dus sosiale ervaringe is wat in die konteks 

van die "life course" ingebed n verstaan word. 

Leidl et a/ (1991:98) stel die interaksie tussen die individu en die situasie 

(sosialiteit) skematies voor i FIGUUR 4. Volgens die diagram moet albei 

bestudeer word om die feno een van gestremdheid te kan verstaan. 

FIGUUR 4: INTERAKSIE TU SEN DIE INDIVIDU EN DIE SITUASIE 

DIE INDIVIDU DIE SITUASIE 

BEPERKING BRONNE 

l 
GESTREMDHEID 
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Die kernvraag in hierdie studie gaan oor die funksionaliteit van persone met 

fisieke "abnormaliteite" (biologiese tekorte), met spesifieke verwysing na 

UWS-Iyers en hulle plek in die samelewing. Daarom sal hierdie navorsings

werk op die medies-kliniese sowel as die sosio-mediese perspektief van 

gestremdheid gebaseer word. 

3.4 CHRONIESE SIEKTE EN GESTREMDHEID 

Chroniese siekte word deur verskeie navorsers as 'n moontlike oorsaak 

(beperking) van gestremdheid ingesluit (Badley 1993:162). Daar word onderskei 

tussen "sickness" wat 'n kortstondige aandoening is, en "illness" wat 'n meer 

langdurige chroniese aard het. "A chronic illness has been defined as a disorder with 

a protracted course which can be progressive and fatal or associated with a relatively normal 

lifespan despite impaired physical and/or mental functioning" (Sargent & Liebman 

1985:294). In hierdie sin is UWS 'n chroniese siekte/toestand. Die meeste 

chroniese toestande is nie lewensbedreigend nie, sodat die meeste mense 

" ... live with chronic conditions rather than die from them ... " (Verbrugge & Jette 1994: 1 J. 

Aangesien daar geen behandeling vir UWS is nie, moet die lyer met die 

toestand saamleef. 

Die psigologiese en sosiale implikasies wat chroniese siekte en die 

gepaardgaande fisieke beperkinge vir die individu en sy familie inhou, is baie 

betangrik (Verbrugge & Jette 1994:1). Veral die adolessent met 'n chroniese 

siekte word ernstig geraak deur die feit dat hy as "afwykend" beskou word 

(Silber 1983:675: Sinnema 1992:369). Die intensiteit en tipe siekte, die graad van 

sigbaarheid, die prognose, die verloop van die siekte en die koste wat dit kan 

meebring, het 'n impak op die siekte en die persoon se sosiaal-emosionele 

ontwikkeling (Blum 1992:364). Pless & Pinkerton (1975:2) beklemtoon " ... the 

chronicity of the illness and the impact it has on the child, his parents and his siblings, is 

more significant than the specific character of the disorder." Die implikasies van die 

simptome van UWS is vir die lyer van meer belang as die simptome self. 
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3. 5 STEM/SPRAAKAFWYKINGE EN GESTREMDHEID 

Kommunikasie speel 'n baie belangrike rol in 'n persoon se funksionering in 

die gemeenskap. Reeds in die vroee kinderjare is kinders besonder sensitief 

oor hulle bekwaamheid of onbekwaamh~id ten opsigte van spraak (Rice et al 

1991:1304). Hjelmquist & Nilsson (1986:1) beklemtoon dat individue wat dit 

moeilik vind om te kommunikeer, veral voel asof hulle nie tot die gemeenskap 

behoort nie en dat hulle afgesluit word. Persone wat moeilik kommunikeer, 

word meer negatief waargeneem as fisiek gestremdes, Ia at ander mense meer 

ongemaklik voel en word inderdaad deur ander verwerp (Anderson & Antonak 

1992:240&247). Hierdie houding van die gemeenskap teenoor die 

stem/spraakgestremde en sy gesin is kultuurgebonde in die opsig dat 

afwykinge wat vir een gemeenskap abnormaal is, vir 'n ander gemeenskap 

binne die perke van normaal kan val (Bebout & Arthur 1992:45). 

Spraakafwykinge is " ... speech behavior which is sufficiently deviant from normal or 

accepted speaking patterns that it attracts attention, interferes with communication, and 

adversely affects communication for either the speaker or the listener" (Hardman et a/ 

1984:186). 

Die volgende spraakafwykinge word ge"identifiseer: 

Artikulasie gebreke wat probleme soos uitlatings, vervangings, byvoegings 

en die verwringing van klanke insluit. Wanvorming van veral die mond, 

kaak en tande as fisieke oorsake vir artikulasieprobleme, asook 

ontoereikende beweeglikheid van organe word deur Hardman et a/ 

(1984:200&207) aangehaal. Omdat die tong, Iippe en tande saamwerk op 

'n ingewikkelde wyse om verskeie klanke te vorm, mag tandheelkundige 

afwykinge ernstige spraakafwykinge veroorsaak. Weens mindere 

beweeglikheid van die tong en onontwikkelde tande kan UWS-Iyers 

probleme met artikulasie ervaar. Taft (in Wallace et a/1987:363&364) verwys 

ook na die belangrikheid van die larinks en stembande vir normale spraak. 

Nodules op die stembande, styfheid en onvolledige sluiting van die 

stembande lei tot swak stemkwaliteit. Hierdie afwykinge word juis by die 
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UWS-Iyer aangetref en is inderdaad die oorsaak van die swak 

stemkwaliteit. 

Vloeiendheidsgebreke wat herhalings, verlenging van klanke, aarseling en 

hindernisse in die v/oei van spraak insluit. 

Stemgebreke wat enige abnormale akoestiese klt~'aliteite in spraak insluit. 

Dit kom voor wanneer 'n persoon se stem opsigtelik in toonhoogte, 

hardheid of kwaliteit van ander van dieselfde geslag en ouderdom verskil 

(Hardman et a/1984:24). Die verskeidenheid binne normaal ten opsigte van 

eersgenoemde stemkwaliteite kan besonder groot wees, daarom word 

sJegs die gevalle wat uiterstes to on as afwykinge beskou. Hutchinson, 

Hanson & Mecham (Hardman et a/1984:206) beskryf toonhoogte soos volg: 

"An efficient, appropriate pitch is suited to the situation, the speaker's laryngeal 

structure add to this speech content. It allows for upward and downward inflections 

without undue strain or voice breaks. It varies within the sentence and within longer 

units of speech, according to meaning and emotions the speaker wishes to convey. It 

does not call undue attention to itself". Die akoestiese eienskappe van 

stemkwaliteit sluit faktore soos die graad van nasaliteit, "breathy" spraak 

en hees spraak in. Normale spraak word nie normaalweg deur besondere 

harde of sagte spraak gekenmerk nie, so ook met hoe en lae toonhoogtes. 

Een van die mees kenmerkende simptome van UWS is juis die kwaliteit 

van die stem, wat meestal hees is of met 'n hoe toon, sodat dit die 

spreker opvallend maak. Hierdie gebrek word intens deur bykans aile 

UWS-Iyers weens verdikte stembande beleef. 

Die individu met stemafwykinge word meer negatief deur ander geevalueer 

as persona met spraak- en taalafwykinge (Lass et a/1991:30), wat veral vir die 

UWS-Iyer betekenisvol is. 

3.6 VELPROBLEME EN GESTREMDHEID 

Agerholm (Wallace et a/1987:21) het onaansienlike velafwykinge opgeneem in 

sy tabel van geremdhede (Tabel 3 op p. 65) en daarna as 'n aversiewe 

geremdheid verwys. Dit dui daarop dat indien 'n persoon lelike letsels of 
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velaandoeninge het wat ander afstoot, sy funksionering daardeur beperk kan 

word. Die UWS-Iyer met besonder erge velletsels kan hierdeur geraak word. 

Alhoewel nie 'n gestremdheid nie, kan aknee en olierige hare vir adolessente 

'n ernstige probleem word. Veral die onaansienlike letsels as gevolg van 

aknee, bei"nvloed selfs normale adolessente se sosialisering. Dit lei daartoe 

dat 'n neurotiese behoefte ontstaan om die letsels deur middel van afskraping 

te verwyder (Bauer 1970:236). Die onaansienlike velletsels van die UWS-Iyer 

kan soortgelyke probleme meebring. Trouens, afskraping van erg aangetaste 

vel, erge velletsels of die stembande word as 'n moontlike behandeling 

voorgehou, alhoewel dit selde suksesvol is, omdat dit gewoonlik erger letsels 

Ia at en daarom nie aanbeveel word nie. 

3. 7 GESTREMDHEID EN NORMALITEIT 

Die gemeenskap beklemtoon die waarde van konformiteit en aanvaarding. 

Groot klem word gele op die feit dat 'n "able-bodied" en visueel aantreklike 

persoon as normaal beskou word. Enige persoon wat anders is, word as 

abnormaal beskou. "To be different is to be set apart" (Henderson en Bryan 1984:27). 

'n Verskeidenheid van normaliteite bepaal hoeveel afwykinge verduur sal 

word voordat 'n individu nie Ianger as normaal aanvaar sal word nie. Binne 

'n gegewe sosiale groep sal die meeste individue binne die grense van 

aanvaarbare fisieke en gedragskriteria val. Daar is egter die wat nie voldoen· 

aan die kulturele verwagtinge van normaliteit nie en dus nie maklik deur die 

gemeenskap aanvaar word nie (Hardman et a/1984:6). 

Normale mense is ook geneig om neer te kyk op gestremdes en persone wat 

afwyk van die norm vir normaal, en verwag dat hulle hulle van die normale 

gemeenskap moet onttrek. Baie normale mense distansieer hulle van die 

sogenaamde "anderses" en raak nie by hulle betrokke nie. Aanvaarding of 

verwerping is 'n proses en dikwels word gestremdes aanvanklik verwerp 

totdat hulle in staat is om hulleself "iets werd" te bewys. Eers dan word 
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hulle aanvaar (Nagler 1990:587&588; Zola in Ferguson eta/ 1992:233). 

3.8 GESTREMDHEID IN DIE GEMEENSKAP 

Die fenomeen gestremdheid kan nie van die gemeenskap en kult"•ur 

losgemaak word nie (Westbrook et a/1993:615). Die sosiale waardes wat in 'n 

gemeenskap geld en wat in kultuur ingebed is, bepaal hoe daardie 

gemeenskap geremdheid ("handicap") sal definieer (Wilson & Cowell 1984:33). 

Sommige navorsers voel so sterk daaroor dat hulle beweer dat die 

gemeenskap gestremdheid skep/maak. "Through our beliefs and our behaviours, 

through our policies and our practices, we make disability. Through interpersonal, 

organisational, and societal activities, we make disability. In all arenas of social life we make 

and remake disability" (Higgens 1992:8-9). Oenskynlik negatiewe reaksies soos 

vermyding en vooroordeel van nie-gestremdes teenoor gestremde persone 

spruit uit die houdinge van die gemeenskap (Berry & Jones 7991:673; 681&682). 

3.8. 1 REAKSIES EN GEVOELENS VAN DIE GEMEENSKAP TEENOOR GESTREMDES 

Henderson & Bryan (1984:32-34) onderskei die volgende reaksies van die 

gemeenskap tee no or gestremdes: 

- Nie-gestremdes is geneig om sku/dig te voel omdat hulle nie gestremd is 

nie. 

Die ongemaklikheid wat die interaksie tussen gestremdes en nie

gestremdes kenmerk, word aan vrees vir die onbekende toegeskryf. 

lnteraksie met gestremdes is vir die nie-gestremde dikwels 'n ongewone 

situasie. Die feit dat die gestremde van die normale afwyk, is vir die nie

gestremde onbekend en die gebrek aan feitelike inligting oor gestremdheid 

veroorsaak vooroordele, angstigheid, verwarring en onttrekking by die nie

gestremde. 

Jabin (1987:150) stel die gevoelens van die nie-gestremde soos volg: 

- Jammerte word gebruik as 'n sosiaal aanvaarbare kode van gedrag om sy 

eie waarde ten opsigte van sy morele gevoelens te bevorder. 
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Vyandigheid word as verdediging van sy eie self teen swakheid en 

afhanklikheid beskou. 

- Afstoting wat met weersin gepaard kan gaan, impliseer die uitdrukking 

van ongemak teenoor die gestremde. 

Gevoelens van weersin en ongemak word beleef wanneer nie-gestremdes 

veral met mense met velaandoeninge, amputasies, liggaamlike gebreke en 

epilepsie te doen kry (Henderson & Bryan 1984:32-34). Hierna word verwys 

as esteties-seksuele aversie. Veral in die geval van fisieke gestremdheid 

ontstaan 'n inkongruensie tussen die verwagte normale liggaam en die van 

die gestremde. 

Soder (1990:235-238) is oortuig dat nie-gestremdes in werklikheid ambivalent 

voel en reageer teenoor gestremdes. Gevoelens van simpatie, altruisme en 

vermyding word deur tipiese gedrag van toenadering en verwydering 

weerspieel. Die stelling word deur Doob & Ecker (1970:302) onderskryf: 

"Apparently there were two opposing tendencies: people often felt very sorry for another 

person who was handicapped, while at the same time they were uncomfortable with such 

a person". 

3.8.2 AANVAARDING VAN DIE GESTREMDE DEUR DIE GEMEENSKAP 

Navorsing van Westbrook eta/ (1993:622) het aangetoon dat geeneen van ses 

verskillende gemeenskappe wat by 'n ondersoek betrek is, enige groep 

gestremdes ten volle aanvaar het nie. Verder was aldie gemeenskappe meer 

positief teenoor mense wie se gestremdheid minder sigbaar was. 

Die erkenning dat daar in die gemeenskap vooroordele, diskriminasie en 

ontoereikende aanvaarding teenoor die gestremde bestaan, plaas 'n 

verantwoordelikheid op die gemeenskap teenoor die gestremde (Burbach & 

Babbitt 1988:18; Higgens 1992:38&39; Nagler 1990:182). 

Hierdie bevindinge van verskeie navorsers is van groot belang by die 

sosialisering van die persoon wat weens beperkinge gestremd gelaat word. 
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3.9 DIE GESIN VAN DIE GESTREMDE 

Die impak van gestremdheid of chroniese siekte op die kind en die gesin 

verskil van gesin tot gesin (McConachie 1994:38) en word deur Patterson (Blum 

1992:367) in 'n interaktiewe model skematies in FIGUUR 5 voorgestel. 

FIGUUR 5: DIE IMPAK VAN GESTREMDHEID/CHRONIESE SIEKTE OP DIE 

GESIN 

Gestremdheid Kind se 

kom voor .., ontwikkeling 

geaffekteer 

\esinse 

Gesin deur 

kind se 

gestremdheid 

geaffekteer 

Gesin se reaksie 

op die kind en die 

eise van gestremdheid 

funksioneringstyl 

Patrone van ) 

gesinsresponse 

inkorporeer die kom na vore 
. ......_______.. 

patrone 

Die voortdurende interaktiewe proses wat tussen die kind, die gesin en die 

toestand plaasvind, soos duidelik uit bogenoemde model blyk, word deur 

Shapiro (1983:913) onderskryf. Chroniese siekte of gestremdheid kan op die 

swak plekke in 'n gesin se dinamiek konsentreer en dit vererger (May 1992:3), 

of die gesin kan geduld, verdraagsaamheid en begrip ontwikkel wat die 

gesinsverhoudinge eerder versterk as verswak (Stone 1989:175). Aan die ander 

kant kan gesonde gesinsverhoudinge bydra tot die welvaart van die chroniese 

sieke of gestremde (Shapiro 1983:914). 
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Gestremdheid of chroniese siekte word eers vir 'n gesin 'n krisis wanneer die 

verskillende lede hulle rolle as ontoereikend beleef. 

'n Groot aantal navorsers is oortuig dat die meeste gesinne met die nodige 

kommunikasie en ondersteuning van die gemeenskap wei so 'n krisis kan 

hanteer (Hornby & Seligman 1991:267; Longo & Bond 1984:60&64; Rodger 1987:169; 

Seligman 1985:276; Stone 1989:175; Wallace eta/1987:15). Die gesin wat 'n sterk 

binding gehad het voor die tyd, kan die situasie ook beter hanteer (Shapiro 

1983:922). 

3.9.1 DIE OUERS 

Ouers van gestremde/chroniese siek kinders vertel van die sterk, 

oorweldigende emosies van rou en pyn wat hulle beleef, veral toe hulle die 

eerste keer van hulle kind se probleem bewus geword het (Left & Walizer 

1992:148). 

3.9.1.1 Die belewinge en gevoelens van ouers 

Dit is vir ouers besonder moeilik om te aanvaar wanneer 'n kind met 'n 

gestremdhefd gebore word. Elke ouer het 'n bepaalde verwagting van die 

baba wat gebore gaan word. By geboorte moet die ideale beeld en die 

werklikheid met mekaar versoen word. lndien die baba 'n gestremdheid het, 

is die diskrepansie nog groter en kan die verlies van hulle gei"dealiseerde baba 

die ouers in rou dompel (Ellis 1989:261). Veral die moeder reageer asof daar 

werklik 'n geliefde gesterf het (Hodapp et a/1992:118). 

Verskeie skrywers is van mening dat ouers deur verskeie stadia gaan alvorens 

hulle die chroniese siekte of gestremdheid in hulle kind aanvaar (Seligman & 

Darling 1989:27; To/mas 1986:203). Alhoewel daar egter skrywers is wat van 

mening is dat dit nie noodwendig so is nie, se Seligman (1985:274) dat die 

stappe van aanvaarding as " ... flexible and changable ... " beskou moet word, 
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na gelang van die baie faktore wat 'n invloed het op die gesin se hantering 

van gestremdheid. Voordat hulle kan aanvaar, gaan die ouers van 'n 

gestremde kind deur 'n rouproses omdat hulle 'n kind verloor het: Die kind 

wat hulle geglo het hulle het of waarvan hulle gedroom het (Beaty 1992:712; 

Rodger 1987:167; Wallace eta/ 1987:13). 

a) Die rouproses 

Garguilo (Seligman & Darling 1989:28) onderskei die volgende fases in die 

roup roses: 

Die primere fase waar individue deur skok, ontkenning en uiteindelik rou 

en depressie gaan. 

Die sekondere fase wat gekenmerk word deur ambivalensie, opgevolg deur 

skuld, dan woede, skaamte en verleentheid. 

Die derde fase wat met onderhandeling begin, dan aanpassing en laastens 

aanvaarding. 

b) Ander gevoelens en belewinge van ouers 

Ander gevoelens, vrese, probleme en gedragsuitinge wat ouers van chroniese 

siek of gestremde kinders kan beleef, is: 

Die ouers moet 'n nuwe, onbekende, veeleisende rol vertolk. 

Daar kan tye kom wat die ouers se krag en hanteringsvermoe getoets 

word en twyfel aan die eie vermoens na vore kan tree, of ouers kan voel 

dat hulle misluk. 

Die ouers moet voortdurend aanpas by die veranderinge wat by die kind 

intree en dit bring mee dat die ouers voortdurend nuwe rolle en 

verantwoordelikhede moet aanvaar. 

Die verlies van selfbeeld deur die ouers kom voor weens gevoelens van 

mislukking, skuldgevoelens en selfkritiek. 

Dit is realisties dat die ouers onbewustelik geneig is om laer verwagtinge 

van hulle kinders vir die toekoms te koester, veral ten opsigte van sukses 
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in 'n beroep (Gilbride 1993:147&148). 

Die volgende psigosomatiese en psigiatriese gedragsmanifestasies kan ook 

voorkom: slaapsteurnisse, nagmerries, toename in rook, anoreksia en 'n 

behoefte aan kalmeermiddels (Burton 1975:35-43; McCollum 1984:10; Pueschel 

1986:172-177; ,Shapiro 1983:921). 

Metings met die "Langner Symptom Checklist" het aangetoon dat die ouers 

van gestremde kinders hoer vlakke van stres beleef (Kazak & Marvin 

1984:71). 

By die chroniese sieke bring die onsekerheid groot spanning omtrent die 

oorsaak, simptome, verloop, prognose en behandeling van die toestand vir 

die meeste ouers mee (Lansdown & Goldman 1988:555&558). 

Ouers kan intense kommer beleef oor die afhanklikheid van hulle kind 

en/of die kwaliteit van hulle kind se lewe in volwassenheid (Featherstone in 

Yablin 1986:229). 

Heelwat navorsing toon aan dat daar nie sondermeer gese kan word dat 

ouers disfunksioneel word as hulle 'n gestremde kind in die huis het nie, en 

dat die meeste gesinne met die ondersteuning van ander 'n redelik normale 

gesinslewe kan lei (Longo & Bond 1984:64; Geddie & Range 1992:213; Nagler 

1990:259). "Parents differ dramatically in the degree to which they view their child's 

disability as a negative and stressful occurence" (Frey et al 1989:247). 

3.10 UWS AS GESTREMDHEID 

Die bewering van Hardcastle & Rosenstrauch (1984:273) in die Samevatting 

van HOOFSTUK 2 (Paragraaf 2.1 0) dat UWS minimale gestremdheid vir die 

lyer kan meebring, het deeglike verkenning van die fenomeen van 

gestremdheid genoodsaak sodat bepaal kan word of UWS werklik sodanige 

beperkinge op die lyer kan plaas dat minimale gestremdheid beleef kan word. 

In hierdie paragraaf sal gepoog word om die raakpunte tussen die beperkinge 

wat gestremdheid kan meebring en die beperkinge wat sommige van die 

simptome van UWS vir die lyer kan meebring (soos deurlopend in hierdie 

hoofstuk aangetoon is), saam te vat. 
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Dit wil teoreties voorkom of UWS (vera/ die hees stem, velletsels en 

verkalking op die brein wat epileptiese aanvalle kan veroorsaak) tot 

gestremdheid kan lei. Die volgende redes kan aangevoer word. 

3.1 0.1 UWS PL/!AS BEPERKINGE OP DIE L YER 

Dit kom voor of die gevolge van die hees stem en velletsels van UWS 

voldoen aan die eienskappe en vereistes wat aan 'n toestand gestel word ten 

einde te bepaal of dit beperkinge op die individu plaas, soos in Paragraaf 

3.2.1.2 bespreek: 

UWS begin reeds van geboorte af, is uiters sigbaar, en hoe wei nie 

lewensbedreigend nie, kan die lyer nie daarvan herstel nie aangesien geen 

medikasie beskikbaar die toestand kan opklaar nie. 

Die hees stem lei tot geremde spraakvermoe wat 'n kommunikatiewe 

beperking op die lyer plaas (vergelyk Tabel 3 op p. 65). 

Die velletsels is 'n geremdheid wat aversiewe beperkinge op die lyer plaas 

(Tabel 3 op p. 65). 

- Epilepsie en geremde geheue plaas onsigbare beperkinge op die lyer 

(Paragraaf 3.2. 1.2). 

3.10.2 UWS LEI TOT GEREMDHEID 

Die effek of die invloed van die beperkinge wat UWS op die lyer plaas kan tot 

geremdheid lei: 

Die UWS-Iyer se rol as normale persoon kan deur sy hees stem en 

velletsels benadeel word {Paragraaf 3.2.2.1). 

UWS bemoeilik veral die lyer se spraak en kommunikasie (Paragraaf 

3.2.2.2). 

Die UWS-Iyer se funksionering, veral ten opsigte van sosialisering, kan 

sodanig deur sy simptome ingeperk word dat dit 'n remming word 

( Paragraaf 3. 2. 2. 3). 
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3.1 0.3 UWS LEI TOT GESTREMDHE/0 

Volgens die kriteria uit die literatuur wat hieronder bespreek word, is dit wei 

teoreties moontlik dat UWS tot gestremdheid kan lei: 

Die UWS-Iyer W('rd genoodsaak om sy gedrag by sy beperkinge aan te 

pas. 

Die UWS-Iyer se funksionaliteit word ingeperk (Paragraaf 3.2.2.3). 

- Spraakgebreke kan tot gestremdheid lei (Paragraaf 3.5). 

Erge velletsels word as 'n aversiewe geremdheid beskou wat tot 

gestremdheid kan lei (Paragraaf 3.6). 

Die feit dat die oorsake van UWS geneties, permanent en onomkeerbaar 

is, word deur Badley (1993:763) as van die vereistes vir gestremdheid 

gestel. 

UWS as 'n genetiese afwyking, 'n abnormaliteit en siektetoestand, is 

'n spesifieke defek in die persoon self, wat volgens Wallace et a/ 

(7987:19) tot gestremdheid lei. 

Die beperkinge wat op die UWS-Iyer se fisieke, sosiale en beroeps

funksionering geplaas word, kan daartoe lei dat take nie normaal 

uitgevoet kan word nie en tot gestremdheid lei (Paragraaf 3.2.3.3). 

'n Versteuring in die struktuur en funksionering van die liggaam lei tot 

gestremdheid (Paragraaf 3.2.3.1). Die velletsels van UWS word aan 'n 

versteuring in die kollageenvorming toegeskryf. 

3.11 DIE BELEWINGE VAN DIE GESTREMDE 

Bewuswording van geremdhede is in die sosiale lewe van die individu gesetel. 

Dit blyk dat die effek van fisiese gestremdheid nie net tot die funksionele 

inperkings wat dit meebring, beperk word nie. Die effek van gestremdheid 

sluit die sosiale en psigologiese gevolge van die reaksie van ander op die 

gestremde in (Wallace 1987:13). 
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Kinders met 'n gestremdheid beleef gewoonlik minder sosiale en 

interpersoonlike ervaringe, neem minder verantwoordelikheid en word meer 

beskerm. Angstigheid vir dinge soos vrees vir pyn, liggaamlike veranderinge, 

verlies of gebrek aan aanvaarding, kan lei tot afhanklikheid, verlies aan 

outonomie en verlies van selfc.;gting (Stopford 1987:2). 

Die sosialiteit van die gestremde, probleme rondom sy selfkonsep, stres en 

die hantering daarvan word vervolgens bespreek. 

3. 11.1 DIE. SOSIALITEIT VAN DIE GESTREMDE/CHRONIESE SIEKE 

Resnick (1986:215&218) is van mening dat gestremdes (veral adolessente) 

gebrekkige geleentheid tot sosiale betrokkenheid ervaar. Dit kan daartoe lei 

dat hulle nie interpersoonlike vaardighede bemeester nie en dus nie effektief 

met ander in interaksie kan tree nie. Suksesvolle interaksie deur die 

gestremde adolessent word ook betekenisvol met 'n hoer selfagting verbind. 

Wanaanpassing kan op die onvermoe tot sosialisering volg en selfs daartoe 

lei dat gestremdes kan sukkel om 'n werk te behou (Greenan & Browning 

1989:23). Dit blyk dat aanvaarding deur ander en die vorming van 

vriendskappe van die grootste behoeftes van die gestremde is (To/mas 

1986:209). Die onvermoe om vriende te maak, lei tot: 

- isolasie, 

- beperkte deelname aan aktiwiteite, 

- gebrekkige mededinging, 

- probleme om met ander oor die weg te kom, en 

- minder goeie prestasies op skool, wat meer by gestremde kinders met 

chroniese siektes voorkom as by persone wat slegs gestremd is of by 

kinders met net chroniese siektes (Cadman et a/ 1987:809&810). 

Voortdurende verwerping deur die groep kan daartoe lei dat die individu 

van groep verander of later ophou om erkenning te soek (Henderson & Bryan 

1984: 121). 
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Mense se intelilksie met andeT is op bulle sosiale mile en andeT sosiale 

definisies ,van die seH gebaseeT (Baumeister & Tice 1990:188). Navorsing van 

King et a/ (1993:134) het aangetoon dat daar nie bewys kan word dat 

adolessente met gestremdhede probleme met selfagting, sosiale 

bekwaamheid (toereikendheid) of die aa~vaarding van gestremdheid ervaar 

nie. Sosialiteit en selfkonsep is egter onlosmaaklik aan mekaar verbonde en 

word wedersyds deur mekaar bei"nvloed (Cadman eta/ 1987:811). 

'"Individuals high in group or organisational power tend to have positive self-concepts, while 

those who feel powerless have low self-concepts'" (Henderson & Bryan 1984: 121 J. 

Verwerping deur die ouers kan 'n negatiewe selfkonsep by die gestremde 

versterk. Die negatiewe selfkonsep kan op sy beurt weer tot sosiale isolasie 

lei, aldus Kashani (1986:82). Die individu met 'n laer selfagting is ook geneig 

om meer vatbaar vir omgewings- en sosiale leidrade of wenke te wees as 

individue met 'n hoer selfagting (Turban & Keon 1993:186). 

Die behoefte aan publieke agting mag uit die begeerte om aanvaar te word, 

ontstaan. Dit laat gestremdes voel dat ander hulle positief beleef en dat hulle 

'n goeie kans het om die verlangde sosiale bande aan te gaan. Die gevoel 

van eensaamheid en verwerping wat deur die gestremde verwag word, maak 

hom vatbaar vir angstigheid wat tot 'n negatiewe selfkonsep aanleiding kan 

gee. 'n Positiewe selfkonsep aan die ander kant beskerm die individu teen 

angstigheid omdat hy nie verwerping hoef te vrees nie (Baumeister & Tice 

1990:189). 

3.11.2 DIE SELFKONSEP VAN DIE GESTREMDE/CHRONIESE SIEKE 

Daar is reeds in Paragraaf 1.4.3 na die belangrikheid van 'n positiewe 

selfkonsep verwys. Die teoretiese begronding van die komponente van die 

selfkonsep word in HOOFSTUK 4 verder toegelig. In hierdie paragraaf word 

die effek van gestremdheid op die seHkonsep van die gestremde verken. 

Pope eta/ (Arnold & Chapman 1992:97) se selfagting as komponent van die 
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selfkonsep, word gesien as die evaluasie van die inligting in die individu se 

selfkonsep waarmee die persoon homself beskryf. 

3.11.2.1 Die invloed van gestremdheid op die selfkonsep van die gestremde 

Daar is nie eenstemmigheid onder navorsers oor die impak van 

gestremdheid op die selfkonsep van gestremdes nie, daarom sal daar 

vervolgens na die twee teenoorstaande sienings gekyk word. 

a) Gestremdheid het nie 'n negatiewe invloed op die seHkonsep nie 

'n Aantal navorsers is van mening dat gestremdheid nie noodwendig tot 'n 

negatiewe selfkonsep lei nie. Die resultate van (Kriegsman & Hershenson 

1987:51) wat hulle navorsing op Erikson se ego stadia en Maslow se 

behoefte hierargie gebaseer het, het geen verskil in die selfaktualisering van 

gestremdes en nie-gestremdes getoon nie. Geen bewyse van 'n verskil in 

die lokus van kontrole en selfkonsep van gestremde en nie-gestremde 

tienerseuns is gevind nie. Hulle aanbeveling is ook dat " ... clinicians should not 

assume that adolescents with physical disabilities will have problems in self-esteem" . 

Navorsing van King eta/ (1993:134&139) het ook aangetoon dat daar nie 

bewys kan word, of deur terapeute aanvaar moet word, dat adolessente 

met gestremdhede problema met selfagting, sosiale bekwaamheid 

(toereikendheid) of die aanvaarding van gestremdheid ervaar nie. 

b) Gestremdheid gee aanleiding tot 'n negatiewe seHkonsep 

Daar word egter wei deur sommige navorsers beweer dat gestremdes laer 

selfagting, met gepaardgaande negatiewe selfkonsep, as ander persone 

openbaar (Harvey & Greenway 1984:273&282; Jones 1985:33) en dat daar 'n 

verband tussen die graad van gestremdheid en die vlak van 'n negatiewe 

selfkonsep bestaan (Arnold & Chapman 1992:97, Larson eta/ 1984:406). 
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Rogers (Parker & Hansen 1987:102) se beskrywing van die emosionele impak 

van gestremdheid op die selfkonsep van die gestremde ("It is not disability per 

se that psychologically influences the person, but rather the subjective meaning and 

feelings attached to the disability".) word deur Kashani (1986:81) onderskryf. 

Rogers (Parker 1981:148), Horney & Pope (Arnold & Chapman /992:97) asook 

Lawrence (1991:141) is van mening dat daar 'n diskrepansie tussen die 

individu se " ... real self ... " en sy " ... ideal self ... " ontstaan. Hierdie 

diskrepansie en die betekenis wat die individu daaraan heg, kan 'n 

negatiewe invloed op die selfagting he, en verklaar waarom relatief mindere 

fisieke beperkinge (''impairments") deur sommige mense as katastrofies beleef 

word, en ander erg gestremdes daarin slaag om goed aan te pas. Aan die 

ander kant beweer Lawrence (1991:142) dat nie aile gestremdes 'n 

negatiewe selfkonsep beleef nie. Die wat gedetermineerde "vegters" vir 

onafhanklikheid is, toon 'n positiewe selfkonsep. 

3w 11.2.2 Die selfkonsep van die gestremde en selfbekwaamheid 

Craft & Hogan (1985:320 - 322) verwys na Bandura se teorie oor 

seHbekwaamheid en onderskei tussen selfkonsep en selfbekwaamheid. Vir 

hulle verwys die selfkonsep na die verbale etiket wat 'n individu gebruik om 

. homself mee te beskryf en wat met positiewe of negatiewe gevoelens 

gepaard kan gaan. Selfbekwaamheid daarenteen is " ... the conviction that one 

is or is not capable of successfully performing the behavior required to produce a certain 

outcome". Daar word beklemtoon dat die twee konstrukte so nou verwant 

is, dat 'n verandering in die een 'n verandering in die ander een teweeg kan 

bring. So kan die bemeestering van nuwe vaardighede deur die gestremde 

sy selfkonsep bevorder. Resnick (1986:219), ook 'n aanhanger van die 

konsep van bekwaamheid, kom in sy navorsing tot die gevolgtrekking dat 

adolessente met gestremdhede wat baie deur hulle ouers oorbeskerm word, 

'n negatiewer selfkonsep ("self-image") het as ander adolessente en hulleself 

makliker as bekwaam beskou. King et a/ (1993:138&9) het bevind dat 

gevoelens van ontoereikendheid en onbekwaamheid om sosiale situasies te 

hanteer, daartoe kan lei dat gestremdes oor gebrekkige sosiale vaardighede 
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beskik. Terapie ter bevordering van 'n positiewe selfkonsep moet gerig 

wees daarop om die individu tot selfbekwaamheid te bring. 

Ten spyte van verskillende sieninge oor die selfkonsep van die gestremde, 

beskou die meeste navorsers 'n negatiewe selfbeeld/selfkonsep as een \'an 

die grootste problema wat die gestremde asook die chroniese sieke dikwels 

openbaar. Bicknell (1993:28) gebruik nie die term selfkonsep implisiet nie, 

maar verwys na die " ... inner world ..... van die individu wat in die gedagtes, 

gevoelens en geheue gesetel is. Wallace (1987:13) se problema wat 

kognitiewe funksionering, kommunikasie of die voorkoms van die persoon 

raak, stel 'n groter eis aan die selfbeeld. Die voorkoms raak veral die 

liggaamsbeeld wat die individu van homself het. 

3. 11.2.3 Die rol van die liggaamsbeeld by die vorming van 'n selfkonsep deur 

die gestremde 

Vir die teoretiese begronding van die rol van die liggaamsbeeld by 

identiteits- en selfkonsepvorming word die Ieser na Paragraaf 4.8. 1 verwys. 

Die feit dat die liggaam teen die norm van die "normale" of die van die 

groep geevalueer word ten einde 'n bepaalde liggaamsbeeld te vorm, kan 

ernstige implikasies vir die gestremde inhou. Die gestremde/chroniese sieke 

wat nie sy liggaamsbeeld kan aanvaar nie, kan problema ervaar om 

positiewe selfagting te bekom. 'n Defek of fisieke beperking kan uiters 

frustrerend en ontmoedigend vir die individu se emosionele stabiliteit wees. 

Die emosionele spanning wat pynlik en onaangenaam is, kan te erg word 

om te verminder of uit te skakel. Die superego ervaar dan meer straf as 

beloning sod at die individu onseker, ontoereikend, minderwaardig en sosiaal 

onaanvaarbaar voel. Hierdie ongunstige belewinge in verskillende 

krisisperiodes van die individu se ontwikkeling kan in 'n gevoel van 

mislukking en onbekwaamheid manifesteer. Daarom kan gestremdes 'n 

groter geneigdheid tot negatiewe selfkonsep, veral tydens adolessensie, 

openbaar (Lawrence 1991:141). Navorsing van Beaty (1992:712) het aangetoon 
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dat persone met geremde visie beduidend laer tellings op die "Tennessee 

Self Concept Scale" behaal het as nie-gestremdes. Op die "Family Self" 

subskaal het hulle ook beduidend swakker gevaar, wat op interpersoonlike 

probleme in die gesin kan dui. Of sy "andersheid" implikasies inhou vir die 

UWS-Iyer se identiteitsvorming en uiteindelik vir sy selfkonsep, sal met die 

empiriese ondersoek bepaal moet word. 

3.11.3 STRES BY DIE GESTREMDE/CHRONIESE S/EKE 

Stres is " ... a {perceived) substantial imbalance between demand and response capability 

under conditions where failure to meet the demand has important {perceived) 

consequences" (McGrath in Reddy eta/ 1991: 125). Stres verwys na enige aanslag 

of eis wat op 'n persoon geplaas word. Alhoewel daar gewoonlik negatief 

aan stres gedink word, is tres per se nie noodwendig skadelik nie, 

aangesien stres en angstigheid deur aile mense beleef kan word. Dit is 

eerder die individu se reaksie op die stres, en die persepsie ten opsigte van 

sukses of mislukking met hierdie respons wat bepaal of dit skadelik is. Elke 

persoon reageer verskillend op stresvolle situasies. Wat vir die een 'n 

stresvolle situasie is, kan vir die ander een glad nie so wees nie. Vereen

voudig kan dit gestel word dat stres 'n verandering in die emosionele 

toestand van 'n persoon teweeg kan bring waarop hy kan reageer deur dit 

te verduur, verminder of die ongemaklike gevoelens uit te skakel. As die 

persoon nie daarin slaag om doeltreffend op stresvolle situasies te reageer 

en so 'n ekwilibrium te bewerkstellig nie, kan sy gedrag as psigologies 

onveilig beskou word. Suksesvolle aanpassing by stres of die hantering van 

stresvolle situasies lei tot persoonlike groei. 

3. 11.3. 1 Die voorkoms van stres by die gestremde/chroniese sieke 

Daar is min in die literatuur beskikbaar oor die voorkoms van stres by 

gestremdes. Dit blyk egter dat gestremdheid/chroniese siekte 'n totale 

aanslag op die individu se selfkonsep kan maak (To/mas 1986: 199). Die 

baie beperkinge en struikelblokke wat die omgewing vir die gestremde in sy 
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dag-tot-dag I ewe inhou, maak die gestremde persoon meer vatbaar vir stres. 

Hy is ook meer geneig om ontoepaslik op te tree (Henderson & Bryan 

1984:122-125; Reddy et a/1991:125). Aitken (1986:121-124) meen dat 

onsuksesvolle rehabilitasie of terapie verder aanleiding tot stres kan gee, 

omdat sukses in terapie as motivering dien. lndien sukses uitbly, verhoog 

angsvlakke by die individu en lei tot stres wat op sy beurt weer tot 

depressie kan lei. 

Navorsing van Reddy et a/ ( 1991: 125-129) met gehoorgestremde en 

ortopedies gestremde kinders het aangetoon dat laasgenoemde hoofsaaklik 

ten opsigte van motoriese aktiwiteite stres ervaar het, terwyl 

gehoorgestremde kinders se hoer vlakke van stres toegeskryf kan word aan 

die feit dat die defek normale funksionering ernstig beperk sodat die kinders 

nie met "normale" kinders kan meeding nie. Die aard van die gestremdheid 

speel dus 'n rol in die insidensie en die bron van stres. 

Die gestremde/chroniese sieke sowel as die nie-gestremde maak van 

dieselfde hanteringsmeganismes gebruik om aanpassings in stresvolle 

s"rtuasies te maak. 

3.11.3.2 Die insidensie van stres by gestremdes 

Navorsing van Reddy eta/ (1997:125-128) met 30 gestremde seuns en 30 

gestremde meisies, het aangetoon dat daar geslagsverskille in die insidensie 

en bronne van stres voorgekom het ten opsigte van persoonlikheid, 

selfkonsep, en emosionele-, sosiale- en taalaktiwiteite. Relatief lae stres is 

in motoriese, kognitiewe, skool en finansiele areas waargeneem. Die 

laagste stres is in religieuse aktiwiteite gevind. 

3.11.3.3 Die hantering van stres 

Oorlewing deur die mens is afhanklik van sy vermoe om persoonlike 
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gevoelens, oortuiginge en handelinge te reguleer sodat sy angs op 'n 

hanteerbare vlak kan bly. Dit word gedoen deur van 

hanteringsmeganismes, ook bekend as verdedigingsmeganismes ("coping 

mechanisms"), gebruik te maak wat meerendeels op die onbewuste vlak 

funksioneer en in die emosies en gedrag van die individu tot uiting kom. Die 

gebruik van hanteringsmeganismes stel die individu in staat om sy 

selfagting/selfrespek te handhaaf en te bevorder (Van den Aardweg & Van den 

Aardweg 1988:58). 

Verskeie navorsers beklemtoon verskillende hanteringsmeganismes wat deur 

die gestremde/chroniese sieke gebruik word om stres te verlig (Bicknell 

1993:31-34; Falvo 1991:7-10). Henderson & Bryan (1984:126-137) verdeel die 

verskillende hanteringsmeganismes in drie kategoriee, naamlik misleiding, 

vervanging en vermyding. 

a) Mis/eiding 

Meganismes van misleiding verander of steek die individu se persepsie van 

die bedreig!ng 'weg sodat hy dit nie gewaarword nie. Die tipes gedrag wat 

hiermee geassosieer word, is ontkenning, repressie, projeksie, verplasing en 

sublimasie. 

i) Ontkenning 

Ontkenning is die mees algemene meganisme waarmee die 

gestremde/chroniese sieke op sy situasie reageer. Dit is gewoonlik 'n 

baie tydelike fenomeen, waar die individu weier om die werklikheid te 

aanvaar of dit ontken. Veral die persoon wat gestremd geraak het 

weens een of ander gebeurtenis. Deur die proses van rasionalisering 

vervang die persoon die werklike redes met meer aanvaarbare redes. 

Dit stel die persoon in staat om emosies oor die 

gestremdheid/chroniese siekte te onderdruk. Die gestremde kan 

byvoorbeeld ontken dat hy vir die res van sy I ewe gestremd sal wees. 

Die persoon is geneig om hom tot onbeproefde middels of wonderkure 
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te wend ten einde weer "heel" te word, in plaas van om die toestand 

te aanvaar en daarby aan te pas. Ontkenning kan ook positief 

aangewend word deurdat dit die individu help om 'n psigologiese 

ekwilibrium te handhaaf. Na die aanvanklike peri ode van ontkenning 

kom daar gewoonlik 'n meer realistiese en aanvaardende houding 

teenoor gestremdheid na vore. Dit vereis 'n integrasie tussen die 

vorige nie-gestremde self enrolle van die individu se veranderde status. 

ii) Repressie 

Repressie is 'n onbewuste proses waar pynlike, onaangename 

gevoelens en impulse uit die bewuste geweer word omdat dit vir die 

individu te bedreigend is. Die gestremde/chroniese sieke wat hierdie 

meganisme gebruik, kan nie tot aanvaarding van sy toestand kom nie. 

iii) Projeksie 

Die proses waar verantwoordelikheid vir 'n handeling of gedagte van 

'n persoon self na iemand anders oorgeplaas word, staan bekend as 

projeksie. Die skuld vir tekortkominge en mislukkings word op iemand 

anders geplaas. Dit stel die individu in staat om konfrontering met 

mislukkings en aggressie te vermy. 

iv) Verplasing 

Wanneer 'n individu sy psigiese energie verskuif van die objek of 

persoon waarin dit oorspronklik bele was na 'n ander objek of persoon, 

maak hy gebruik van verplasing. Die individu kan byvoorbeeld 'n 

respons of reaksie deur 'n ander een vervang as die eerste een 

verhinder word of 'n bedreiging inhou. Die gestremde kan, omdat hy 

nie weet wie om vir sy gestremdheid te blameer nie, die negatiewe 

gevoelens (veral woede) wat hy beleef op die mense om hom, met 

ander woorde sy familie uithaal. Hy kan selfs die vyandige gevoelens 

op hom self uithaal. Wanneer hierdie gevoelens dan ge"internaliseer 

word, kan depressie voorkom. In die vroee stadium van aanpassing by 

gestremdheid, wissel die individu se emosies tussen depressie en die 

verplasing van woede op ander mense. 
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v) Sublimasie 

Die verplasing van psigiese energie wat aan onaanvaarbare wense 

gekoppel sou wees, na ten minste gedeeltelik aanvaarbare of se/fs 

bewonderenswaardige gedrag wat sosiaal goedgekeur word, word 

sublimering genoem. Wanneer 'n persoon byvoorbeeld die agressiewe 

gevoelens wat hy teenoor 'n gestremdheid koester, gebruik om 'n 

positiewe doelwit te bereik, word van sublimasie gebruik gemaak. 

lndien so 'n individu dan sy energie gebruik as motivering om goed te 

doen in 'n sportsoort, het hy die negatiewe gevoelens in positiewe, 

'aanvaarbare gedrag laat verander. Op hierdie wyse word woede en 

aggressie in konstruktiewe aktiwiteite gekanaliseer. 'n Nadeel van 

hierdie hanteringsmeganisme is dat die individu hom gewoonlik rig tot 

gedrag weg van mense af. 

b) Vervanging 

Meganismes van vervanging verplaas stresvolle doelwitte met ander wat 

veilig en relatief spanningloos is. Voorbeelde van hierdie gedrag is 

kompensasie en l'eaksieformasie. 

i) Kompensasie 

Kompensasie word as hanteringsmeganisme gebruik wanneer die 

individu gevoelens van minderwaardigheid be/eef. Om daarvoor te 

vergoed en om die selfkonsep te bevorder, kan die individu vir 'n 

swakker area vergoed deur op 'n ander, starker een te konsentreer en 

daarin te presteer. Sommige persone met fisieke gebreke kan 

byvoorbeeld op akademiese vermoens konsentreer en uitstekend 

presteer om te vergoed vir hulle fisieke beperkinge. Of die motivering 

vir kompensasie toe te skryf is aan gevoelens van minderwaardigheid 

of aan die behoefte om suksesvol te wees, dit bly 'n onbewuste besluit 

wat na die bewussyn gebring moet word. 

ii) Reaksieformasie 

Reaksieformasie kom voor wanneer 'n individu 'n gevoel of impuls 



-95-

ontwikkel wat die teenoorgestelde is van die oorspronklike onbewuste 

of onderdrukte gevoe/ of impuls. Dit gebeur wanneer die oorspronklike 

handeling swaar gelaai is met sosiale sanksie en skuldgevoelens. Die 

persoon wat bang is om permanent gestremd te wees, kan dalk met sy 

ge~tremdheid spot. 

c) Vermyding 

Meganismes van vermyding is die wat die individu in staat stel om homself 

psigologies van die bedreigende situasies te verwyder, byvoorbeeld fantasie 

en regressie. 

i) Fantasie 

Deur te fantaseer en denkbeeldige aktiwiteite uit te voer, kan die 

individu ontvlug aan werklike aktiwiteite wat hy nie kan uitvoer nie. 

Die fiktiewe wereld van die verbeelding is 'n veilige hawe vir persone 

met gestremdhede omdat dit ontvlugting bied van stresvolle situasies. 

Fantasie en dagdromery bied egter aan die persoon niks meer as 

verligting van stres en struikelblokke in die werklike lewe nie. Die 

hanteringsmeganisme kan nie onbepaald gebruik word nie. Dit bied 

egter uitkoms totdat die individu 'n meer permanente oplossing kan 

vind. 

ii) Regressie 

Verligting van angs en stres kan bewerkstellig word deur in gedagtes, 

gevoelens en gedrag terug te keer (regresseer) na gedragswyses wat 

met vroeiire ontwikkelingstadia geassosieer is en in daardie stadia 

toepaslik en suksesvo/ was. So kan volwassenes onder stres hulle 

besig hou met kinderagtige speletjies. In ekstreme stres kan individue 

selfs so ver terug regresseer dat hulle in 'n infantiele toestand ingaan 

en nie meer self kan loop en hulle self kan was of voed nie. Die 

individu wat hierdie hanteringsmeganisme gebruik probeer die 

werklikheid ontken en ontkom deur dit te verwring. 
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d) Ander gedragswyses 

i) Losbandigheid ("Acting out") 

Die individu maak hom skuldig aan sosiaal onaanvaarbare gedrag wat 

aandag trek. ~andelinge soos dwelmmisbruik, seksuele losbandigheid 

of jeugmisdadigheid kan voorkom. Vyandigheid aan die kant van ouers 

en/of versorgers kan sake net vererger. 

ii) Afhanklikheid 

Soms word passiewe hanteringsmeganismes deur die individu gebruik. 

Afhanklikheid is 'n uiters passiewe hantering van stres. Die individu 

verlaat hom op iemand anders vir hulp om alledaagse aktiwiteite uit te 

voer. Hy neem 'n houding en gedragswyses van "poor little helpless 

me" aan. Aile mense kan per geleentheid van ander afhanklik raak. Die 

persoon wat egter terugsit en so hulpeloos raak dat ander sy probleme 

moet hanteer asof hyself niks kan doen nie, gebruik 'n negatiewe 

hanteringswyse. 

iii) Selfvernedering 

Die kenmerkendste eienskappe van selfvernedering is dat dit ook 'n 

passiewe hanteringsmeganisme is, waar die indi\ddu homself verneder 

en afkraak. Die houding van die gemeenskap dat dit gestremdes se eie 

skuld is dat hulle so is en dat hulle minderwaardig is, lei daartoe dat 

gestremdes soms so oor hulleself voel. Selfvernedering gaan met 'n 

negatiewe selfkonsep gepaard of kan daartoe aanleiding gee. 

iv) Aggressie 

Aggressie is 'n verdedigende handeling. Dit is dikwels die eerste 

aanduiding van vyandigheid. Die vyandigheid of aggressie kan na buite 

of na binne gerig word. Na buite gerigte aggressie word gewoonlik op 

objekte of mense in die leefwereld van die individu gemik. Aggressie 

na binne is teen die individu self gemik en kan aanleiding gee tot 

depressie of erger nog, tot selfmoord (To/mas 1986:200). Aggressiewe 

gedrag by die gestremde wat op selfhandhawing gemik is, kan positief 

bydra tot suksesvolle rehabilitasie. 
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Die meeste van hierdie gedragswyses kom ooreen met die simptome van 

depressie (vergelyk Paragraaf 4.14.4.3). 

3.12 DEPRESSIE EN GESTREMDHEID 

In teenstelling met die beperkte beskikbaarheid van literatuur oor stres by die 

gestremde, is daar heelwat inligting beskikbaar oor die voorkoms van 

depressie by gestremdes en chroniese siek persone. 

Verskeie skrywers is van mening dat daar 'n positiewe verband tussen fisieke 

siekte en/of gestremdheid en depressie of psigologiese angs bestaan (Coyle & 

Roberge 1992:69; Turner & Noh 1988:23}. Navorsing van Turner & Noh 

(7988:25&34) het aangetoon dat veral fisieke gestremdheid 'n betekenisvolle 

risiko vir depressie is, ongeag die ouderdom van die individu. Soos by stres, 

speel die intensiteit van die toestand 'n belangrike rol. Hoe meer die individu 

in sy daaglikse lewe ingeperk word, hoe groter is die moontlikheid van 

depressie. Geslag speel egter nie 'n betekenisvolle rol nie. Alhoewel vrouens 

meer gevoelig vir stres is, kon Turner & Avison (1989:453) nie 'n groter 

insidensie van depressie by vrouens as by mans bewys nie. 

'n Literatuurstudie deur Elliot eta/ (1990:111& 772) verwys na navorsers wat 

van mening is dat depressie dikwels noodsaaklik en aanpassend is. Daar 

word dikwels deur die gemeenskap van gestremdes verwag om depressief 

oor hulle verlies te wees. Die aanname word ook gemaak dat terapeute 

depressiewe gedrag as kenmerkend van persone met gestremdhede beskou. 

Drie verskillende navorsingsprojekte wat Elliot in samewerking met verskeie 

ander navorsers gedoen het (Elliot et a/1990: 117-118 en Elliot et a/1991: 1299; Elliot 

& Frank 1990:144) het aan die lig gebring dat depressiewe persone- hetsy 

gestremd of nie - negatief deur ander geevalueer, verwerp en as 

minderwaardig beskou word. 'n Gestremde wat depressief is, word 

eweneens moeilik aanvaar en kompliseer die individu se sosialisering. Die 

verband tussen depressie en selfagting word in Paragraaf 4.10 bespreek. 
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3.13 WANAANPASSINGE DEUR DIE GESTREMDE 

Wanneer die gestremde/chroniese sieke nie meer daarin slaag om sy stresvlak 

met die hulp van aanvaarbare hanteringsmeganismes laag te hou nie, kan 

wanaanpassende gedragswyses intree, of die persoon kan hom tot die 

onaanvaarbare verdedigingsmeganismes wend. Henderson & Bryan 

(1984:137& 138) identifiseer die volgende gedragswyses: 

Strydlustigheid wat veroorsaak dat die individu voortdurend besig is om 

argumente uit te lok of rusies te begin, selfs al is daar geen rede voor nie. 

Buitensporige buierigheid waar die individu gemoedskommelinge ervaar, 

dikwels terneergedruk voel en die meeste van die tyd voel asof niks die 

moeite werd is of dat enigiets saak maak nie. 

Oordrewe bekommernis is 'n voortgesette angstigheid oor niks, of 

bekommernis buite verhouding met die oorsaak. 

Agterdogtigheid en wantroue waar 'n volhardende gevoel dat die we reid 

vol oneerlike mense is wat alles ooglopend toelaat en dat almal hom wil 

uitbuit, kan voorkom. 

Selfsug en gulsigheid waar die persoon geen konsiderasie vir ander se 

behoeftes toon nie en letterlik 'n houding inneem van "Wat hou dit vir my 

in?" 

lpekonders waar die individu onnodig bekommerd is oor nietige of minder 

belangrike fisieke skete, of denkbeeldige simptome van siektes ervaar. 

3.14 DIE PROSES VAN AANPASSING BY CHRONIESE SIEKTE EN GESTREMDHEID 

Bernardo (1982:599) verwys na White se definisie van aanpassing wat soos 

volg lui: " ... adaptation does not mean either a total triumph over the environment or total 

surrender to it, but rather a striving toward acceptable compromise". Vir die doel van 

hierdie navorsing sal op die psigologiese model van Marjorie Crate (Bernardo 

1982:597-598) gekonsentreer word. 
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Marjorie Crate (Bernardo 1982:597&598) het 'n model ontwerp waarin sy die 

volwassene se aanpassing by gestremdheid op die psigologiese aspekte 

baseer. Hierdie model toon groot ooreenkomste met Engel (1964) se model 

oor die aanpassing by chroniese siekte. Aanpassing is volgens die model 'n 

aktiewe proses wat interaksie tussen die persoor, en sy omgewing insluit. 

Daar word geen tydsbeperking aan die proses gestel nie en die aanpassing 

kan stadig oor 'n aantal jare geskied, na gelang van die persoon en sy 

omgewing. 

Crate se model bestaan uit vyf fases van aanpassing, elk met sy eie 

kenmerkende gedragseienskappe: ongeloof, ontwikkeling van 'n 

bewuswording, herorganisasie van relasies met ander, aanvaarding van die 

verlies en identiteitsverandering. 

3.14.1 ONGELOOF 

Die eerste fase begin wanneer die volwassene te wete kom dat hy aan 'n 

bepaalde toestand lei. In 'n poging om homself te beskerm teen die 

bedreiging van sy ego en selfbeeld, ontken hy die teenwoordigheid van die 

toestand of die impak daarvan op sy lewe. Hy kan beweer dat die diagnose 

verkeerd is en behandeling kan geweier word. Die persoon kan voorgee dat 

hy van sommige aspekte van die toestand vergeet het of hy kan leu ens vertel 

oor die toestand of die langtermyneffek daarvan. Hierdie gedrag kan deur 

ander as ontoepaslik en deur professionele persone as II koppigheid II 

bestempel word. In die tweede fase ontwikkel die persoon 'n bewuswording. 

3.14.2 DIE ONTWIKKELING VAN 'N BEWUSWOROING 

Die ontwikkeling van 'n bewuswording bring ontstellende/verwarrende 

gedrag by die persoon en mense in sy omgewing mee. Namate die persoon 

begin besef wat die implikasies van sy toestand is, begin hy bang word vir 

die gevolge daarvan en begin hy skuldig voel oor sy moontlike toekomstige 
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afhanklikheid van ander. Hierdie gevoelens lei daartoe dat hy kwaad word. 

Die woede is dikwels diffuus en word teenoor mense en voorwerpe in sy 

direkte omgewing gerig. Woede wat deur die persoon as sosiaal 

onaanvaarbaar beleef word, word dan na binne gerig en manifesteer as 

depressie. Geleidelik kan die persoon egter daarin slaag om l"lr~rdie woede te 

oorkom en herwin hy 'n balans in sy gedrag. Op hierdie stadium is die 

persoon gereed om homself te herevalueer en na die volgende fase van 

aanpassing te beweeg. 

3.14.3 HERORGANISASIE VAN RELASIES MET ANDER 

In hierdie fase begin die persoon veranderinge aanbring in die nuwe rolle wat 

sy toestand vereis. Hierdie fase stel besondere eise aan die persoon wat sy 

rolle moet verander, so wei as aan sy naasbestaandes wat daaraan gewoond 

moet raak. Die klem val in hierdie fase daarop dat die persoon die verlies van 

sy "ou self" en die begin van 'n "nuwe self" moet erken. Die fase van 

aanvaarding het nou aangebreek. 

3.14.4 AANVAARDING VAN DIE VERLIES 

Tydens die aanvaardingsfase moet die persoon die veranderinge in homself 

aanvaar. Hy moet die beeld van sy ideale self prysgee, en aanvaar dat hy nie 

die ideaal wat hy gekoester het, sal kan bereik nie. Daarmee saam moet hy 

die waarde van sy "nuwe self" insien, ten spyte van die status van "minder 

as geheel" te wees. Hy moet begin om homself te sien as 'n persoon met 'n 

toestand of 'n gestremdheid, en dit te aanvaar. Nou is die persoon gereed 

om die finale fase te betree. 

3. 14.5 IDENTITE/TSVERANDERING 

Die finale fase van aanpassing is die identiteitsverandering. Geleidelik kom 

die persoon daartoe om homself te identifiseer met ander wat dieselfde 
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toestand het. Hy is bereid om 'n naam aan sy toestand te gee en soek ander 

met dieselfde toestand op vir deelname en sosialisering. Aanvanklik kan daar 

'n ooridentifisering wees sodat die persoon net met mense soos hy 'n 

verwantskap voel en dink dat "normale" mense hom nie verstaan nie. Die 

aanpassingsproses is egter voltooi wanneer die persoon daarin slaag 'lm 

homself as 'n persoon met 'n spesifieke probleem te aanvaar. Hy moet met 

die groter deel van homself wat normaal is, in plaas van met die kleiner deel 

wat siek of gestremd is, identifiseer. 

Weinberg & Sterritt (1986:95) beskuldig ouers van gestremde kinders daarvan 

dat hulle wil he dat hulle kinders met 'n " ... able-bodied ... " identiteit moet bly 

identifiseer ten einde deur ander aanvaar te word. Solank as wat die ouers 

en kinders nie met die "andersheid" identifiseer nie, sal aanvaarding van die 

toestand nie plaasvind nie. 

3.15 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die verskynsel van gestremdheid asook die implikasies 

wat dit vir die individu inhou, verken. Daar is onderskei tussen die konsepte 

beperkinge ("impairments"), geremdheid ("handicap") en gestremdheid ("disability"). 

Gestremdheid is ook met normaliteit in verband gebring. 

Daar is kortliks na die klassifisering van gestremdheid volgens die 

·International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps" 

(ICIDH) wat siektes, aangebore defekte (fisiek, verstandelik en emosioneel) 

en enige ander afwykinge van die normale as moontlike oorsake van 

gestremdheid insluit. Die ICIDH verskaf 'n konseptuele- en teoretiese 

raamwerk waardeur die konsekwensies van afwykinge beter verstaan kan 

word en die interverwantskap van die drie belangrikste konsepte van 

gestremdheid (beperkinge, geremdheid en gestremdheid) aangetoon kan 

word. 
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Die individuele sowel as die sosiale perspektiewe van gestremdheid is onder 

die loep geneem. Die tradisionele, medies-kliniese en die ekonomiese 

perspektiewe van gestremdheid is persoons-georienteerd en gerig op aspekte 

in die individu self. Die perspektiewe wat gestremdheid as 'n afwyking en 

gestremdes as 'n minderheidsgroep beskou, asook die sosiaal-politiese model 

van gestremdheid, hou verband met die sosialiteit van gestremdheid. Die 

holistisiteit van gestremdheid word die beste verteenwoordig in die sosio

mediese perspektief wat voorsiening maak vir dit wat in die individu self is, 

so wei as die invloed en die rol van die sosiale omgewing op gestremdheid. 

In hierdie hoofstuk is kortliks aandag gegee aan die verskeidenheid moontlike 

oorsake van gestremdheid met besondere verwysing na spraak- en 

velprobleme omdat dit die twee belangrikste simptome van UWS is wat 

remminge op die lyer kan plaas. 

Vir suksesvolle funksionering in 'n sosiale omgewing is dit noodsaaklik dat 

die rol van die gemeenskap bestudeer word. Die gemeenskap is geneig om 

negatiewe houdinge wat op sosiale waardes en kultuur gebaseer is, teenoor 

die gestremde te openbaar. Nie-gestremdes beleef bepaalde gevoelens wat 

wissel van ongemaklikheid en onttrekking tot aanvaarding in hulle kontak met 

gestremdes. 

Omdat die gestremde se leefwereld ten nouste met die huisgesin verweef is, 

is die relasies met en reaksies van ouers, broers en susters van groot belang 

vir die gestremde. Die ouers beleef dikwels eers 'n rouproses voordat 

aanvaarding van die gestremdheid in hulle gesin kan intree. 

Die gestremde se gevoelens en belewinge kan 'n negatiewe invloed op sy 

selfkonsep en selfagting he. Daarom word 'n negatiewe selfbeeld wat as 

gevolg van 'n negatiewe liggaamsbelewing ervaar word, deur die meeste 

navorsers aan gestremdheid/chroniese siekte gekoppel. 
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Die gestremde/chroniese sieke wend hom in sy hantering van stres tot die 

algemene verdedigingsmeganismes en ander gedragswyses. 

Daar is gepoog om die verband tussen depressie en fisiese 

siekte/gestremdheid aan te toon. Depressie as verskynsel, asook depressie 

by die gestremde, is ook kortliks verken. 

Die proses van aanpassing deur die gestremde is a an die hand van 'n 

psigologiese model verduidelik. 

Dit blyk uit die literatuur dat UWS as siektetoestand aan die kriteria vir 

gestremdheid voldoen (vergelyk Paragraaf 3.10). Dit wil dus voorkom of 

Hardcastle & Rosenstrauch (7984:273) se uitspraak dat UWS minimale 

gestremdheid veroorsaak, waar kan wees. Aubin eta/ (7989:709) se mening 

dat, alhoewel UWS nie die lyer se lewe bedreig nie, dit kosmetiese en 

funksionele probleme meebring, moet verder ondersoek word. Van Rooy et 

ill (1997:762) se bewering dat 'n positiewe selfbeeld opgebou moet word 

aangesien depressie (met 'n verhoogde selfmoordrisiko) dikwels later jare 

vc!g, bevestig die vermoede wat by die navorser bestaan. Die moontlikheid 

dat die UWS-Iyer se funksionering deur die simptome van die siekte be"invloed 

word en die aanslag wat dit op sy selfkonsep kan maak, sal in die empiriese 

navorsing verder ondersoek word. 

Die fenomeen van die selfkonsep word vervolgens in HOOFSTUK 4 verken. 

Die vraag of die UWS-Iyer se funksionaliteit deur die simptome van UWS 

ingeperk word, word in HOOFSTUK 7 na aanleiding van die empiriese 

ondersoek (HOOFSTUK 6) aan die hand van die navorsingshipoteses 

(Paragraaf 5.2) beantwoord. 
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HOOFSTUK 4 

SELFKONSEP 

4. 1 INLEIDING 

Van Rooy eta/ (1991:162) se aanbeveling dat die lyer aan UWS gehelp moet 

word om 'n positiewe selfbeeld te verkry, en die feit dat die meeste 

navorsers bevind het dat 'n negatiewe selfkonsep een van die grootste 

problema is waarmee gestremdes sukkel (Paragraaf 3.11.2), noodsaak die 

skrywer om die konstruk selfkonsep te verken. In Paragraaf 3.10 wil dit 

voorkom of UWS aan die kriteria vir gestremdheid voldoen. Dit is duidelik 

dat die UWS-Iyer beslis van die normale afwyk, en daarom opvallend anders 

en deel van 'n minderheidsgroep is (Paragraaf 3.3.2.1 en 3.3.2.2), wat 

bepaalde implikasies vir die individu inhou. Hierdie andersheid, sowel as die 

aanpassings wat die UWS-Iyer weens die fisieke simptome van die siekte 

moet maak, kan 'n aanslag op sy selfkonsep maak. Daarom sal die meting 

van die selfkonsep 'n kardinale deel van die empiriese ondersoek vorm. 

Dit blyk uit die literatuur dat verskeie begrippe dikwels as sinonieme vir die 

konsep selfkonsep gebruik word. Die terme seHkonsep (Mead), identiteit 

(Erikson), selfidentiteit en selfbeeld word as sinonieme vir selfkonsep 

gebruik (Blyth & Traeger 1983:91; Jacobs & Vrey 1982:96; Pedersen 1994:1155; Van 

Heerden 1989:68; Vrey & Jacobs 1985:96), terwyl psigoloe die terme ego (Freud) 

en self (Jung, Jersild, Sullivan en Horney) verkies (Burns 1979:17-21). 

Sharpes (1992:53) sluit ook terme soos persoonlikheid, karakter, bewussyn 

en psigiese "wellbeing" in. Hamachek (1987:14) gebruik die term selfpersepsie 

as die oorkoepelende term vir selfkonsep (die koqnitiewe aspek van die self, 

wat in idees vergestalt word) en selfagting (die affektiewe dimensie van 

selfpersepsie wat die gevoelens van die persoon verteenwoordig). 
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Vir die doel van hierdie navorsing sal selfkonsep as die oorkoepelende term 

gebruik word. Die self, so wei as die selfagting word as aspekte van die 

selfkonsep beskou. Daar word vervolgens tussen die self en die selfkonsep 

onderskei. 

4.2 DIE SELF 

Jersild (Hamachek 1987:4) definieer 'n persoon se self as " ... the sum total of all 

he can call his. The self includes, among other things, a system of ideas, attitudes, 

values, and commitments. The self is a person's total subjective environment; it is the 

distinctive center of experience and significance. The self constitutes a person's inner 

world consisting of all other people and things". James (Raath & Jacobs 1990: 13; Vrey 

1974:31) definieer die self as die empiriese "Me" of "My" in sy wydste 

betekenis as 'n omvattende konsep: n ••• alles wat 'n mens syne kan noem". 

Elliot (1984:288) onderskei tussen die private selfbewussyn waar die individu 

se aandag op sy persoonlike kenmerke gefokus is (of ander daarvan bewus 

is of nie), en die publieke selfbewussyn waar die individu weet dat ander op 

hom as sosiale objek sal reageer. James (Hamachek 1987:5) onderskei weer 

drie fasette van die self, naamlik die ideale self (soos 'n persoon graag wil 

wees), die publieke self (hoe 'n persoon graag wil he dat ander hom moet 

sien en hy homself aan hulle voorhou) en die waargenome self (hoe 'n 

persoon homself sien). Hoe groter die kongruensie tussen hierdie drie 

fasette is, hoe meer geestesgesond sal die persoon wees. Aan die ander 

kant, hoe groter die gaping is tussen hoe 'n persoon homself waarneem en 

hoe hy werklik graag wil wees, hoe groter is die moontlikheid van die 

voorkoms van depressie en lae selfagting (vergelyk Paragraaf 4.8.3 en 

4.10). Rosenberg (Cronje 1984:132) voeg ook die presenterende self by, wat 

verwys na die persoon wat 'n mens wil he ander moet dink jy is. 

Vrey & Jacobs (1985:96) beskou die self as 'n konstruk, 'n dinamiese 

struktuur wat enkelvoudig, maar tog veelfasettig is; wat objek, maar ook 

subjek kan wees. 
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James (Burns 1979:51; Cronje 1984:106; Jensen eta/1991:521&522; Raath & Jacobs 

1990:12), die eerste sielkundige om die onderskeid tussen die self as objek 

en as subjek te tref, beskou die globale self tegelyk as "EK" (die self as 

subjek) en "MY" (die self as objek). Die self word as" ... a process of interaction 

with oneself through the conversation between I and Me ... " d6ur Mead en ook 

Blumer (Elliot 1984:287) beskou. Die onderskeid tussen die self as subjek en 

as objek is teoreties en kunsmatig, aangesien die twee ineenverstrengel is 

en nie werklik los van mekaar kan bestaan nie (Burns 1979 & 1982, Wells & 

Marwell 1976, Vrey 1974 en Mead 1934 in Connaway 1989:108). 

DIE SELF AS SUBJEK 

"EK", die self as subjek, is die denker of die ego wat altyd dieselfde bly 

(Jacobs & Vrey 1982:16&17; Vrey & Jacobs 1985:97). Die "EK" is die geestelike 

dimensie van die persoon wat die stukrag agter al sy denke en handelinge 

is. Die "EK• het identiteit, sodat, ten spyte van vele veranderinge, ek nog 

ek bly (Vrey 1979:76). Daarom stel die "EK" die persoon in staat om 

verskillende identiteite te kan vorm (Lessing 1992:29) en word die "EK" deur 

Jensen eta/ (1991:522) as die" ... doer or self as knower ... " getipeer. Die "EK" 

kan slegs ge"integreerd met die ander dimensies van persoonwees bestaan 

(Vrey & Jacobs 1985:97). 

DIE SELF AS OBJEK 

Die "MY" word beskryf as die self as objek van ondervinding wat vir die 

bewussyn bekend is. "MY" sluit die persoon se fisieke liggaam, 

gedragswyses en herinneringe aan gebeure in die verlede, gevoelens en 

lewensgebeure in (Jacobs & Vrey 1982: 16& 17). Elliot (1984:287) verwys na die 

individu se vermoe om homself die objek van sy bewussyn te maak en 

beskou daarom selfbewussyn (die self as objek) as 'n belangrike aspek van 

die self. 
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Die '"MY'" het self geen mag nie. Dit is 'n konstruksie van die "EK" en kan 

nie selfstandig bestaan nie. "MY" (die self as objek) en "EK" (die self as 

subjek) kan nie van mekaar geskei word nie en is interafhanklik. "The me can 

only exist through the process of knowing ... " (die self as subjek) " ... and the process 

only has content ... " (die self as objek) " ... because the human organism can reflect 

on self" (Burns 1979:25). 

Die "EK'" (subjek) kan buite homself tree en homself (as objek) beskou in 'n 

poging om homself te beskryf. Daar kan dus afgelei word, volgens Van 

Staden (1993:60), dat die "EK" vir die vorming van die selfkonsep 

verantwoordelik is, terwyl die "MY" die inhoud van die selfkonsep bevat. 

4.3 DEFINieRING VAN DIE KONSEP SELFKONSEP 

Die selfkonsep is 'n kognitiewe struktuur en is uit houdinge, opvattinge en 

waardes wat al die fasette van belewinge en handelinge insluit, saamgestel. 

Die selfkonsep organiseer en bind die verskillende gewoontes, potensiaal, 

sieninge, idees en gevoelens wat 'n persoon het, saam (Burns 1979:66&67; 

Husen & Postlethwaite 1985:4505). Die selfkonsep bevat 'n persoon se siening 

en evaluasie van homself (Beaty 1992:708; Gouws eta/ 1979:269) en vorm 

volgens Strydom & Engelbrecht (1991:61) sy basiese verwysingsraamwerk 

omdat hy, aldus Rogers, " ... die opvattinge en oortuiginge wat hy van 

homself het as die waarheid nahou en dink dat hy die persoon is wat hy glo 

hy is". (Parker 1981:146; Parker & Hansen 1987:101; Van Rensburg & Landman 

1979:194). Die selfkonsep is die kern van 'n individu se persoonlikheid (Vrey 

1979:52). Falvo (1991:3) se siening dat 'n positiewe selfkonsep aile 

handelinge en relasies met ander bevorder, terwyl 'n negatiewe selfkonsep 

negatiewe response kan voortbring, word deur verskeie navorsers 

ondersteun. Daarom word pogings aangewend om individue se selfkonsep 

te bevorder (Marcus 1980:77). 
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4.4 DIE SELFKONSEP EN SELFAGTING 

4.4.1 

Soos reeds in Paragraaf 4.1 aangetoon, word die konsepte selfkonsep en 

selfagting deur baie navorsers as sinonieme gebruik. In hierdie paragraaf 

word gepoog om enkele navorsers se menings daaroor te bespreek, asook 

die probleme wat die onderskeie sienings meebring. 

Mayberry(1990:729-733) onderskei drie strome ten opsigte van die definiering 

van die konsep selfkonsep/selfagting, naamlik 'n unitere, 'n multidimen

sionele en 'n gedifferensieerde benadering. 

DIE UN/TeRE BENADERING 

In hierdie benadering word selfagting en selfkonsep deur baie navorsers, en 

veral deur Coopersmith en Piers & Harris, as dieselfde konstruk beskou en 

gevolglik word die een as 'n sinoniem vir die ander gebruik - ook deur 

Schweitzer eta/ (1992:84) ondersteun. Volgens die aanhangers van hierdie 

benadering sluit die selfkonsep nie net die idees wat mense van hulleself het 

in nie, maar ook die affek (waardes) wat daarmee gepaard gaan. Schweitzer 

eta/ (1992:83&84) redeneer dat selfkonsep intrinsiek evaluerend van aard is 

en dat daar geen rede is om tussen selfkonsep en selfagting te onderskei 

nie. So 'n redenasie lei volgens Mayberry dikwels tot die siening dat 

selfagting bloot die totaal van al die dele van die selfkonsep is, waar al die 

dele dieselfde gewig dra. Volgens Mayberry word die eenheidsbenadering 

in die literatuur veral met verwysing na kinders met gestremdhede gebruik. 

Die gebruik van die eenheidsbenadering lewer twee belangrike probleme op: 

- lndien al die komponente van die selfkonsep 'n gelyke bydrae tot die 

individu se selfagting lewer, kan 'n persoon se selfagting verhoog word 

deur enige van die ander komponente van die selfkonsep te verbeter. 

Daardeur kan die totale selfagting van die persoon dus ook verbeter word. 

Dit werk egter nie so nie. Die meeste mense kan bevestig dat die 
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die selfagting nie noodwendig verhoog met 'n verhoging van hulle evalua

sie in een komponent of domein van die selfkonsep nie, of dat die afname 

in evaluasie a an die ander kant tot 'n verlaging in die selfagting lei nie. 

- Tweedens, volgens die eenheidsbenadering, hou die hoeveelheid 

verandering in die selfagting direk verband met die hoeveelheid 

verandering in die elemente van die selfkonsep. Hiervolgens is groot 

veranderinge in enkele komponente, of klein veranderinge in 'n aantal 

komponente van die selfkonsep, nodig om 'n individu se selfagting te 

verbeter. Die meeste mense kan egter getuig dat daar gevalle was waar 

relatief klein veranderinge in vermoens of verhoudinge groot veranderinge 

in hulle selfagting teweeggebring het. Aan die ander kant kan mense ook 

getuig dat relatief groot veranderinge in vermoens of verhoudinge baie min 

verander het aan hoe hulle oor hulleself voel. 

DIE GEDIFFERENSIEERDE BENADERING 

Harter (Mayberry 1990:730) stel 'n gedifferensieerde model voor. Hy 

suggereer " ... people have a general sense of self that is not a simple summation of self

concept elements but, rather, is a result of the assessment of the elements of one's self

concept in relation to the importance of those elements. The important elements 

contribute much to self-esteem; the unimportant ones do not". 

DIE MUL TIDIMENSIONELE BENADERING 

In die multidimensionele benadering word die selfkonsep beskou as " ... all the 

ideas we have about ourselves ... " en " ... to view self-esteem as the affective component 

of all those ideas. In this differentiated way of thinking, not all parts of the self-concept 

need to feed into one's self-esteem, and those components of self-concept that do 

contribute to self-esteem do not have to contribute equally" (Mayberry 1990:730). Op 

hierdie wyse kan die verskillende komponente van die selfkonsep, die relasie 

tussen die verskillende komponente en die relasie van die komponente tot 

die selfagting ondersoek word. Die multidimensionaliteit van die selfkonsep 

word deur Coopersmith (1967:21) onderskryf. 
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Burns (7979:57) stel die multidimensionele karakter van die selfkonsep in 'n 

hierargiese model soos in FIGUUR 6 hieronder uiteengesit, voor. 

FIGUUR 6: 'N HleRARGIESE MODEL VAN DIE SELFKONSEP 

.----Die self as 

l kcnncrjsubjek 
Die EK 

.--"------, 

GLOBALE 
SELF 

L Die self as ge-
'----kende/objek 

Die MY 

Sosiale 
selfkonsep 

Akademiese 
selfkonsep 

SELF
KONSEP 

Fisieke 
selfkonsep 

Tale Wetenskap 

Wiskunde 

Die bewuste self of 
die self soos die 
persoon homself sien 

Die ander self of die 
~+--1 self wat die persoon 

glo ander mense sien 

Die ideale self of 
die self soos wat die 
persoon graag wil wees 

Materiele 
selfkonsep 

Model deur Raath & Jacobs (1990:187) ontleen aan Burns (1979:51) 

In hierdie model beklee die globale self- of algemene self soos Van Boxtel 

& Monks (7992:772) dit voorstel en as redelik stabiel beskou- die hoogste 

posisie in die hierargie en omvat aile ander dimensies van die self. Die 

globale self differensieer in die "EK" (subjek) en die "MY" (objek). Die drie 

fasette van die selfkonsep naamlik die bewuste self (of die waargenome 

self), die ander seH ( of die publieke self) en die ideale seH word ook in die 

model aangedui. Volgens Connaway (7989:77) ontstaan verskillende 

dimensies van die selfkonsep, of " ... 'n reeks komprehensiewe selfbeelde 

... ", uit die globale selfkonsep. 
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Verskeie selfkonsepte word deur navorsers onderskei, naamlik 'n sosiale 

selfkonsep, 'n fisieke selfkonsep, 'n materiele selfkonsep, 'n akademiese 

selfkonsep (soos in FIGUUR 6 op p. 110 aangetoon), en nag meer, wat elk 

weer op sy beurt kan onderverdeel. So kan die sosiale selfkonsep uit 

dimensies soos ouderdomsgroep, die betekenisvolle ander, ensomeer, 

saamgestel wees. 

4.5 DIE STRUKTUUR VAN DIE SELFKONSEP 

Horrocks & Jackson (Jacobs & Vrey 1982:21) beskryf die selfkonsep as" ... a 

value-based cognitive-affective symbolization of the organism growing over time through 

maturation and the accretion of experience". 

Purkey (Connaway 1989:11& 12; Raath & Jacobs 1990:21; Van Heerden 1989:77&78; 

Van Staden 1993:63-66) stel die selfkonsep voor as 'n groat spiraal met klein 

spiraaltjies daaromheen gerangskik, waarvan sommige ver en ander naby die 

kern gelee is (vergelyk FIGUUR 7 hieronder}. 

FIGUUR 7: 'N SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE STRUKTUUR 

VAN DIE SELFKONSEP 

Purkey se voorstelling van die struktuur van die selfkonsep uit Raath & Jacobs (1990:21) 
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Elkeen van die klein spiraaltjies stel 'n besondere konsep wat die persoon van 

homself het, voor. AI die konsepsies is nie ewe belangrik nie. Hoe nader die 

konsepsies aan die kern kom, hoe belangriker is dit vir die persoon en hoe 

moeiliker is dit om dit te verander, terwyl die wat verder weg gelee is, 

onstabiel en dus makliker veranderbaar is. 

Die selfkonsep ontwikkel deur kognitiewe organisasie in 'n dinamiese proses 

en word deur die individu se waardes en houdinge affektief gekleur. 

Uiteindelik bestaan die selfkonsep uit persoonlike opvattinge en houdinge wat 

nie oorgeerf nie maar aangeleer word, en wat uit die evaluering van die self 

teenoor betekenisvolle ander in sy omgewing, volgens eie subjektiewe norme, 

tot stand kom. Die norme en verwagtinge van die samelewing dien as riglyne 

vir selfevaluasie van die individu se selfkonsep (Strydom & Engelbrecht 1991:62). 

Die selfkonsep ontstaan dus as gevolg van houdinge en opvattinge teenoor 

die self as objek. 

Uiteindelik word die struktuur van die selfkonsep na aanleiding van die 

dinamiek van die wisselwerking tussen die dimensies van die self (die fisieke 

self, psigiese self, sosiale self, die gesinself en die waarde self) en die 

komponente van die self (vergelyk Paragraaf 4.8) gevorm, aldus Strydom & 

Engelbrecht (1991:62). 

Sharpes (1992:53&58) plaas die klem op selfkonsepvorming baie starker op 

biologiese en genetiese faktore en minder op die bydrae van die omgewing. 

Hy beweer die selfkonsep (met spesifieke verwysing na die selfkonsep van 

die adolessent) ontstaan uit die fenomenologiese eenheid tussen die 

bewustelike en die onbewustelike in die individu, en dat ongeveer 70 persent 

van die selfkonsep van genetiese oorsprong is en deur oorgeerfde 

persoonseienskappe gehandhaaf word. 

Dit is duidelik uit die literatuur dat beide die omgewings- en die 

biologies/genetiese faktore 'n rol speel by selfkonsepvorming. 
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4.6 DIE DINAMIEK VAN DIE SELFKONSEP 

4.6.1 

Verskeie skryw~rs beklemtoon die dinamiese aard van die selfkonsep (Bester 

1987:10; Jacobs & Vrey 1982:21; Raath & Jacobs 1990:19&20; Van Heerden 

798S·78&79; Van Staden 1993:68-70). Die dinamiek is gelee in 

- die vorming van die selfkonsep as 'n proses wat aanhou oor jare he en 

deurdat dit voortdurend kan verander (vergelyk Paragraaf 4. 7); 

- die feit dat die individu situasies as aangenaam of onaangenaam kan 

beleef, wat 'n invloed op sy selfkonsepvorming het, en 

- die feit dat die selfkonsep tussen positief en negatief kan wissel (vergelyk 

Paragraaf 4.6.1). 

DIE POSIT/EWE EN NEGATIEWE POLE VAN DIE SELFKONSEP 

Die selfkonsep beweeg tussen twee pole: positief en negatief. lndien die 

individu goed voel in 'n bepaalde situasie of sukses beleef, voel hy positief 

oor homself en le die selfkonsep nader aan die positiewe pool. Die 

teenoorgestelde belewinge kan weer tot 'n negatiewe selfkonsep lei, soos 

in FIGUUR ·a uit Raath & Jacobs (7990:32) hieronder aangetoon word. 

FIGUUR 8: DIE DINAMIEK VAN DIE SELFKONSEP 

Voorstelllng van die dinamiek van die selfkonsep 

Belewing 
Betekenisgewing 
Betrokkenheid 

/1 \ ......... 
/ \ ...... 

/ I ' ""/ I \ ', 
/ a. \ ....... 

/ :& \ ~ 
I ~ \ 

~a; 
(/J 

Voorstelling uit Raath & Jacobs (1990:32) 
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Husen & Postlethwaite (1985:4507) se In negatiewe selfkonsep (lae 

selfagting) laat individue neig om lae doelwitte vir hulleself te stell wat tot 

swak motiveringl gebrek aan deursettingsvermoel en selfs tot sosiale 

. onttrekking of isolasie kan lei. Volgens hulle ontstaan In negatiewe 

selfkonsep as ~evolg van oormatige mislukkinge en straf. Die intrapsigiese 

gesprek (vergelyk Paragraaf 4.9) van die individu met In negatiewe self

konsep is volgens Connaway (1989:22) daarop gerig dat hy gedurig vir 

homself se dat hy geen vertroue in homself het nie. 

'N REALIST/ESE SELFKONSEP 

In Persoon met In realistiese selfkonsep aanvaar sy positiewe sowel as sy 

negatiewe eienskappe. Hy hoef nie noodwendig in aile aktiwiteite sukses 

te behaal nie en voel nie bedreig daardeur nie. Hierdie persoon is in staat 

om op sterk eienskappe te konsentreer I maar nie swak eienskappe te 

ignoreer nie. Die persoon gee erkenning aan die positiewe sowel as 

negatiewe eienskappe in sy lewe. 

Raath & Jacobs (1990:26-28) onderskei tussen lr. realisties-positiewe self

konsepl In realisties-negatiewe selfkonsepl In onrealisties-positiewe 

selfkor;Jsep en In onrealisties-negatiewe selfkonsep. 

4.6.2.1 'n Realisties-positiewe selfkonsep 

Die persoon met In realisties-positiewe selfkonsep aanvaar sy positiewe en 

negatiewe eienskappe op so In wyse dat die positiewe eienskappe as balans 

vir die negatiewe eienskappe dien. So het die negatiewe eienskappe nie In 

nadelige invloed op sy selfkonsep nie. 

4.6.2.2 'n Realisties-negatiewe selfkonsep 

In Realisties-negatiewe selfkonsep kan tydelik ontstaan wanneer In persoon 
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'n mislukking beleef het. In die bepaalde situasie is dit heeltemal realisties 

om negatief te voel. lndien 'n persoon nie daarin slaag om te herstel na 'n 

positiewe selfkonsep nie, word hierdie negatiewe selfkonsep onrealisties en 

kan dit sy funksionering be"invloed. 

4.6.2.3 'n Onrealisties-negatiewe selfkonsep 

Soos in die paragraaf hierbo verduidelik, ontstaan 'n onrealisties-negatiewe 

selfkonsep wanneer negatiewe gevoelens oor die self dominant raak teenoor 

die positiewe gevoelens en dit geheel en al oorheers. Die onrealisme le 

daarin dat geen persoon net negatiewe eienskappe het nie. 

4.6.2.4 'n Onrealisties-positiewe selfkonsep 

Die individu met 'n onrealisties-positiewe selfkonsep is die een wat die skyn 

van 'n positiewe selfkonsep wek ten spyte daarvan dat hy in werklikheid 

negatief oor homself voel. Dit is dikwels 'n onbewustelike wegskram van 

die werklikheid af. Swak eienskappe word nie erken nie. 

4. 7 DIE STABILITEIT VAN DIE SELFKONSEP 

Soos reeds in Paragraaf 4.5 en 4.6 aangetoon, is die selfkonsep dinamies 

en voortdurend aan veranderinge blootgestel (Strydom & Engelbrecht 1991:70). 

Die handhawing van stabiliteit van die selfkonsep is belangrik vir die 

geestesgesondheid van die individu. Die meeste navorsers meen dat daar 

'n natuurlike neiging tot stabiliteit van die selfkonsep is deur meer 

ontvanklik te wees vir nuwe inligting wat konsekwent of verenigbaar met 

die bestaande selfkonsep is, en om weerstand teen verandering te bied 

(Bester 1987:2; Cronje 1984:125; Husen & Postlethwaite 1985:4507; Purkey en Jersild 

in Raath & Jacobs 1990:20). Cronje (1984:125) meen selfs dat 'n positiewe 

selfkonsep meer stabiel as 'n negatiewe selfkonsep is. Blyth & Traeger 

(1983:93) spreek hulle uit teen die feit dat navorsers in die algemeen 

saamstem dat die selfkonsep (hulle noem dit selfbeeld) geneig is om met 
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toename in ouderdom te stabiliseer. Volgens hulle is daar geen eenvormige 

groeiproses nie, omdat individue verskil. Ouderdom as sulks is geen 

waarborg vir stabiliteit in selfkonsep nie. 

Onstabiliteit kan voorkom wanneer daar 'n beduidende verskil tussen die 
r 

individu se ware selfkonsep en die ideale selfkonsep ontstaan (Elliott 1984 & 

Hurlock 1978 in Lessing 1992:33). Die selfkonsep word die meeste aan 

onstabiliteit blootgestel gedurende puberteit weens die groot veranderinge 

wat in die individu se liggaam plaasvind en die groot wisseling wat dit in die 

struktuur van sy selfkonsep teweegbring (Davis in Van Heerden 1989:84; Folk et 

a/ 1993:547). Tydens hierdie fase ontstaan strukturele veranderinge in die 

selfkonsep omdat adolessente ander konstrukte gebruik om hulleself mee 

te beskryf (Chiam 1987:70). Van Heerden (1989:84) is van mening dat die 

selfkonsep redelik konstant bly na adolessensie tot en met bejaardheid, 

wanneer daar weer veranderinge in die liggaam intree. 

Husen & Postlethwaite (1985:4507) beweer dat groter stabiliteit van die 

selfkonsep met hoer vlakke van selfagting gepaard gaan. Rosenberg (Cronje 

1984:119) is oortuig dat mense met 'n negatiewe siening van hulleself, meer 

geneig is om hulle siening te verander, sodat daar by implikasie afgelei kan 

word dat hulle selfkonsep minder stabiel sou wees. 

Die stabiliteit van die selfkonsep is vir Pedersen (1994: 1164) in die 

kontinu"iteit (stabiliteit) van die selfidentiteit as komponent van die 

selfkonsep gelee. Dit stel die ouer persoon in staat om homself as dieselfde 

persoon te sien as toe hy jonger was. 

4.8 KOMPONENTE VAN DIE SELFKONSEP 

Drie onderling afhanklike komponente van die selfkonsep word onderskei 

(Vrey 1979:48-52; Fitts in Beaty 1992:707; Burns en Cronje in Van Heerden 1989:71-76; 

Krech en McDavid & Harari in Terblanche 1981:80&81; Strydom & Engelbrecht 1991:62; 

Van Staden 1993:60-63). 
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Die komponente is die 

- identiteit wat aandui wie en wat die individu is en wat as die kognitiewe 

komponent beskou kan word; 

- handeling {gedrag/gedragsgereedheid), of die gedrags- of handelings

komponent, wat aantoon hoe die individu Ot)tree, en 

- selfagting {selftevredenheid) wat aandui hoe die individu homself evalueer 

en aanvaar, die affektiewe en die evaluerende komponente. 

DIE /DENTITEIT 

Fitts (Terblanche 1981:83) beskou identiteit as die mees basiese aspek van die 

selfkonsep. Uit die evaluering van die identiteit vorm die mens 'n konsep 

van homself. Die identiteit is dus die persoon se konsepsies van homself; 

die eienskappe waaraan hy homself ken en die gemeenskaplikheid van die 

persoon se selfkonsepsies met die van mense wat vir hom belangrik is. Van 

den Aardweg & Van den Aardweg (1988:113) definieer identiteit as " ... 

. knowing who and what one is and the knowledge that one is distinguishable from all 

others. It is a sense of the self. It is concerned with those elements of character or 

personality that are distinguishing". 

ldentiteit is die persoon se voorstel/ing van homself en is die antwoord op 

die vraag: Wm is ek? Die eerste identiteit wat die mens vorm, is sy 

selfidentiteit (Steenkamp 1992:17). Wanneer 'n kind tussen homself en die 

wereld om hom kan onderskei, begin hy 'n primitiewe selfidentiteit vorm 

(Vrey & Jacobs 1985:99& 100). Pedersen (1994:1155) verkies ook die term self

identiteit en verwys daarna as die fenomene self. Verskeie skrywers 

gebruik die terme selfkonsep en identiteit as sinonieme (Botes en Le Roux in 

Connoway 1989:17). 

4.8.1.1 Die multidimensionele karakter van identiteit 

Die identiteit het 'n multi-dimensionele karakter (Berzonzky 1992:786). Die 

vorming van 'n identiteit is dinamiese gebeure en identifisering dui op 
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aktiwiteite wat plaasgevind het (identiteitsvorming as proses word in 

Paragraaf4.8.1.2 bespreek). Uit die selfidentiteit ontstaan die kernidentiteit 

waaruit 'n verskeidenheid identiteitselemente ontwikkel (Vrey & Jacobs 

1985:96, 99& 100). So kan 'n persoon buiten sy selfidentiteit, verskeie ander 

identiteitselemente vorm, byvoorbeeld: 'n aanlegidentit6~t, 'n skolieriden

titeit, 'n sportidentiteit, 'n geslagsidentiteit, 'n studentidentiteit, 'n 

oueridentiteit, ensomeer. Die vorming van hierdie identiteite is op sy 

interpretasie en ervaring van sy eie potensiaal en leefwereld gebaseer, asook 

die bepaalde rol wat hy op 'n gegewe moment vervul (Jacobs & Vrey 1982:9; 

Lind hard & Oosthuizen 1985:4; Stets 1995: 129). 

Die sosiale rolle wat die individu vertolk, is volgens Roberts & Donahue 

(1994:200) baie belangrike determinante van die struktuur en inhoud wat aan 

die identiteit verskaf word, en stel die individu in staat om homself as 

verskillend, maar tegelykertyd ook nog dieselfde, in verskillende situasies te 

beleef. 

Stander & Ochse (1981:77) onderskei drie interafhanklike aspekte van die 

identiteit: 

- Die openbare identiteit verwys na die mens se posisie in die samelewing 

(ook bekend as die sosiale of publieke identiteit). 

- Die persoonlike identiteit verwys na die mens se gevoel van kontinui"teit, 

dit wil se dat jy regdeur jou lewe en onder verskillende omstandighede 

dieselfde persoon is. 

- Die individuele identiteit verwys na die mens se gevoel van individualiteit 

of uniekheid en is 'n baie subjektiewe ervaring. 

4.8.1.2 ldentiteitsvorming as 'n proses 

'n Mens word nie met 'n bewussyn van eie identiteit gebore nie. Deur 

ontdekking van sy liggaam en van die bestaan van die omgewing, raak die 

individu bewus van sy bestaan en uniekheid. Hierdie gebeure is die begin 
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van die proses om 'n eie identiteit te ontwikkel (Raath & Jacobs 1990:9& 10). 

ldentiteit word as 'n voortdurende proses (identiteitsvorming/vorming van 

identiteitselemente) eerder as 'n vaste konstruk, toestand of trek (eienskap) 

van 'n individu beskou (Burke 1991:836; Vrey & Jacobs 1985:100). Mye.-s eta/ 

(1991:54&58) se dit is 'n " ... process of integrating and expanding one's sense of self 

... " waar " ... identity development is seen as a continuous process of interaction between 

individuals and the sociocultural environment that they encounter". ldentiteitsvorming 

impliseer dus dat die individu homself met 'n bepaalde gebeurtenis of 

eienskap waaraan hy homself ken en as persoon uitgeken kan word, 

identifiseer. Op grond van 'n spesifieke situasie bekom hy 'n bepaalde 

statusidentiteit en verkry sodoende 'n bepaalde idee oor homself aan die 

hand van sy ervaringe. Hierdie hipotetiese identiteit (Lessing 1992:31) word 

in die praktyk in wisselwerking met ander wat vir die persoon betekenisvol 

is, getoets. 

Vir Erikson (Lavoie 1994:17&26) is identiteitsvorming dinamiese gebeure waar 

vorige identifi~erings deur sintese en hersintese, sowel as differensiasie en 

integrasie by die ontwikkeling van 'n nuwe identiteit ingesluit word. 

Myers et a/ (1991:54&58) stel die ontwikkeling van die identiteit deur 'n 

aantal fases voor: 

Fase 0: Bewustelike bewuswording 

'n Baba is aanvanklik onbewus van die onderskeid tussen homself en die 

omgewing. Hy moet nog 'n gewaarwording van die self as afsonderlike 

entiteit ontwikkel. 

Fase 1: lndividuasie (·individuation·) 

Dit is die fase van "The world is the way it is" omdat die individu bewus word 

dat ander hom ook evalueer. Die persoon wat nie hierdie fase bemeester 

nie, verval in egosentrisme. 
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Fase 2: Dissonansie rdissonance·) 

Ook bekend as die fase van "''m beginning to wonder who I am". Die individu 

begin die aspekte van homself wat deur ander geevalueer word, affektief te 

verken. In hierdie fase kan konflik ontstaan tussen wat die individu glo hy 

is en 'n vals beeld van die self wat minderwaardig is. 

Fase 3: Verdieping (·immersion·) 

In die fase van "I focus my energy on people like me" identifiseer die individu met 

ander wat hy waargeneem het soos hy is. 

Fase 4: lnternalisering t•internationalize·) 

In fase 4, "I feel good about who I know I am", het die individu die gevoelens van 

waardes affektief ge"inkorporeer met die kenmerkende aspekte van die self, 

sod at 'n toenemende gevoel van veiligheid hom in staat stel om 

verdraagsaam teenoor ander te wees en hulle en hulle sieninge te aanvaar, 

sonder om bedreig te voel. 

Fase 5: lntegrasie rintegration .) 

"With my deeper understanding of myself I am changing my assumptions about the 

world". Die individu kom tot 'n innerlike sekuriteit en vrede oor homself, wat 

sy relasies met, en persepsies van ander, be"invloed. Dit lei daartoe dat 

ander aanvaar kan word. 

Fase 6: Transformasie 

Die individu kan nou se: "It is I". Die self is nou tot 'n holistiese persoon, 

wat aile vorme van lewe aanvaar vir hulle aandeel tot die geheel, 

geherdefinieer. 

4.8.1.3 ldentiteitsvorming as 'n proses van homeostase 

Burke (1991:836-849) stel identiteit gelyk aan " ... a set of meanings applied to the 

self in a social role or situation defining what it means to be who one is". Hierdie stel 

betekenisse dien dan as 'n standaard van verwysing (' n verwysingsraam

werk) waarvolgens die mens bepaal wie hy is. Wanneer 'n bepaalde 

identiteit geaktiveer word, ontstaan 'n kringloop van terugvoer uit die 

sosiale omgewing na die individu. Die individu strewe na 'n kongruensie 

tussen sy verwysingsraamwerk en die terugvoer uit die sosiale omgewing 
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(aanvaarding deur ander). Kongruensie tussen hierdie waarnemings lei tot 

homeostase en die individu handhaaf sy persepsie oor homself, met ander 

woorde sy identiteit. lndien inkongruensie ontstaan, beleef die individu 

stres. Van Staden (1993:75) sluit hierby aan as sy se dat die herhaalde 

belewing van 'n identiteit tot die vestiging van daardie identiteit lei. 'n 

Skielike bewuswording van die ontoereikendheid van 'n bestaande identiteit, 

kan aan die anderkant verwarring veroorsaak en tot eksplorering van ander 

identiteite lei. 'n ldentiteitskrisis kan ontstaan indien die persoon verhinder 

word om 'n identiteit te vorm, of as gevolg van identiteitsdiffusie (Venter 

1982:18&19; Stander & Ochse 1981:81&82). 

Om 'n identiteit te vorm moet die individu homself met bepaalde attribute 

identifiseer. Liggaamlike attribute is van die eerstes en belangrikstes 

waarmee die individu moet identifiseer. Liggaamlike attribute speel 'n baie 

belangrike rol in hoe die individu homself sien, en daar word selfs na 

identiteit verwys as die liggaamlike self of liggaamlike selfbeeld. Die 

liggaamsbeeld is die kern van die individu se identiteit, selfkonsep en 

selfagting (Lawrence 1991:141; Mayer & Eisenberg 1988:155&169; Van Heerden 

1989:67) en dien as verwysingsraamwerk vir selforientasie (Fisher 1974:x). 

4.8.1.4 Die rol van die liggaamsbeeld by die vorming van 'n identiteit 

Die individu se liggaam is die mees sigbare deel van die self wat deur 

homself en ander waargeneem word (Hamachek 1987: 181 J. Die liggaamsbeeld 

word deur Schilder (Vrey 1974:15) beskryf as 'n driedimensionele beeld wat 

elke mens van sy liggaam het. Dit is "The picture of our own body which we form 

in our mind; that is to say, the way in which the body appears to ourselves" (Schilder in 

Stewart 1985:111; Mayer & Eisenberg 1988:155) of 'n kaart wat die individu van 

sy liggaam opstel en waaraan hy betekenis gee (Fisher 1974:x). Die 

liggaamsbeeld is die mees primitiewe aspek van die selfkonsep (Husen & 

Postlethwaite 1985:4507) en fokus op die individu se gevoelens en houdinge 

teenoor sy eie liggaam en hoe hy sy subjektiewe belewin9.e oor sy liggaam 

organiseer (Fisher & Cleveland 1958:x; Wells 1983:51). 
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Die liggaamsbeeld en fisieke voorkoms maak In deel uit van die gevoelens 

wat In individu oor homself het en speel In rol by die response wat In 

individu van ander persone kry. Die liggaamsbeeld vorm dan die basis vir 

die ontwikkeling van die identiteit~ selfagting en uiteindelik die selfkonsep 

(Cronje 1984:142; Erikson in Koff eta/ 1990:57; Hamachek 1987:184& 185; Lawrence 

1991:141; Mayer & Eisenberg 1988:155&169; Ottenbacher 1981:415; Theron eta/ 

1991:979; Wells 1983:35). "The body and its evolving mental representation are the 

foundation of a sense of self" en "bodily experiences are the centre around which the ego 

is developed" (Krueger 1989:3). Die liggaamsbeeld is so belangrik dat dit 

aanvanklik die selfkonsep vorm wanneer die baba vir die eerste keer van sy 

liggaam bewus raak (Burns 1979:151). Stopford (1987:3) se die identiteit van 

die jong kind is ten nouste aan sy liggaamsbeeld en sy vermoe tot fisieke 

outonomie en onafhanklikheid verbind. 

Die liggaamlike self ontwikkel volgens Krueger (1989:5) op In kontinuum van 

drie fases: 

- Eerstens is daar die vroee psigiese belewing van die liggaam. 

- Die tweede fase is die vroee bewussyn/bewuswording van 'n 

liggaamsbeeld, met 'n integrasie van die inner/ike en uiterlike belewinge. 

- Die finale fase is die integrasie van die liggaam self as 'n " ... container of the 

psychological self, the point at which the two merge to form a cohesive sense of 

identity". 

Vaeth (1986:6&7) en Burns (1979:151&154) verwys na verskeie navorsers se 

mening dat die " ... reflected perceptions of others ... " 'n belangrike rol speel selfs 

in 'n persoon (aile ouderdomme) se persepsie van sy liggaamsbeeld. Ander 

se reaksies (opmerkings, komplimente of kritiek) op 'n persoon se fisieke 

voorkoms het dus 'n invloed op sy liggaamsbeeld (Wells 1983:36). Die impak 

van ander se reaksies op 'n individu is ook van die betekenisvolheid van die 

ander vir die persoon en in sy lewe afhanklik. 

'n Realistiese aanvaarding van die liggaamlike self vorm die basis, of is 'n 

voorwaarde vir die vorming van 'n identiteit (McCollum 1975:136). Wanneer 
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veranderinge in die liggaam intreel moet die individu sy liggaamsbeeld 

veranderl byvoorbeeld met verouderingl of na In beseringl of weens die 

gevolge van sekere siektes. Enige veranderingel hetsy fisiekl neurologies 

of psigiatries hou emosionele implikasies vir die individu in (Stewart 1985: 118-

123). Liggaamlike veranderinge dwing die individu om sy liggaamsbeeld te 

wysig. 

Selftekeninge (Draw a Person, of die Goodenough-Harris Drawing Test) word in die 

praktyk gebruik om In vinnige en objektiewe prentevoorstelling van In 

individu se liggaamsbeeld te verkry (Ottenbacher 1981:415). 

FIGUUR 9 hieronder to on die verwronge liggaamsbeeld wat In agtjarige van 

homself in In persoonstekening uitgebeeld het in In gevallestudie van 

Stopford (1987:3). Weens bloeiersiekte het hy In stywe linkerknie gehad en 

kon nie normaalloop nie. Hy het sy linkerledemate kleiner as die regterkant 

sin geteken en met minder detail aan die linkerkantl FIGUUR 9(a). In In 

latere opdrag om aile gewrigte in sy liggaam met sirkels aan te duil het hy 

almal aan die linkerkant van sy liggaam weggelaat behalwe die elmboogl 

FIGUUR 9(b). Met intense fisioterapie het hy van die linkerkant van sy 

liggaam bewus geword en kon hy later normaal loop. 

FIGUUR 9: DIE LIGGAAMSTEKENINGE VAN 'N BLOEIER 

FIGUUR 9(a) FIGUUR 9(b) 

0 
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Die liggaamlike self is vir die individu so belangrik dat alles in werking gestel 

word om dit vir homself aanvaarbaar en verstaanbaar te kry (Fisher 1974:xii). 

Redfearn (1985:60) gaan selfs sover as om te beweer dat sekere dele van die 

liggaam, of beter gestel, hulle ooreenstemmende voorstellings in die 

liggaamsbeeld, tydelik of selfs permanent uitgesny kan word sodat hulle nie 

meer deel van die "EK" uitmaak nie. 

Adolessensie word as die belangrikste aanpassingsuitdaging van die individu 

beskou omdat die veranderende liggaam veranderinge in persoonlikheid, 

emosies en kognitiewe funksionering meebring. Koff eta/ (1990:56&57) se: 

"Incorporation of the physically transformed body into a restructured body image and the 

achievement of a new multifaceted, stable, and valid sense of the self as a person of 

worth are regarded as particularly demanding". Die verhoogde fokus op die liggaam 

" ... can be particularly painful to teenagers with handicaps ... " (Zeltzer 1985:241 &243). 

Trouens, die aanvaarding van sy voorkoms en fisieke kwaliteite, en daarmee 

gepaardgaande identiteitsvorming, is een van die belangrikste ontwikkelings

take van die adolessent (Ackermann 1990:283; Thornton & Ryckman 1991:85). 

Wells (1983:50) is .van meninq dat 'n " ... distressing body image ... " skadelik vir 

'n persoon se selfagting kan wees. Archer en Cash (Theron eta/1991:979) het 

bevind dat proefpersone met negatiewe liggaamsbeelde betekenisvol meer 

sosiaal introversief was. Mitchell & Orr (Theron eta/ 1991:979) beweer dat 

hierdie persone dikwels probleme met heteroseksuele verhoudinge ervaar. 

HANDELINGE 

Hoe die persoon sy identiteit vorm, hang ten nouste saam met sy 

handelinge. Om iemand te wees, moet hy iets doen. Daar is dus 'n 

wederkerige verband tussen die selfkonsep en die handelinge van die 

individu. Wat 'n persoon doen, het 'n invloed op sy identiteit, terwyl sy 

identiteit weer sal bepaal wat hy doen. 
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Lawrence (1991:145) beklemtoon die rol van handelinge en belewinge by 

selfkonsepvorming. Hy definieer selfkonsepvorming as "... a matter of 

experience generalisation ... ". So kan 'n jong kind se aktiwiteit sy identiteit 

word. Byvoorbeeld, die seuntjie wat met 'n karretjie gras sny, fs die pa. Hy 

spe"l nie op daardie oomblik nie, hy is werklik die pa. Die identiteit het deur 

die handeling tot stand gekom (Vrey & Jacobs 1985:101). 

Van Heerden (Connaway 1989:15& 16) is van mening dat die handelings

komponent van die selfkonsep omgekeerd ook werk, deurdat die selfkonsep 

'n persoon se handelinge en gedrag kan rig. 'n Kind kan homself op 'n 

sekere wyse "sien". Hierdie siening bepaal hoe hy sy verwagtinge ten 

opsigte van die uitkoms gaan ontwikkel en gevolglik hoe hy gaan handel. 

Byvoorbeeld, die leerling met 'n negatiewe akademiese selfkonsep wat 

byvoorbaat dink dat hy swak in 'n toets sal vaar, se handelinge is dan 

negatief gerig. So kan die UWS-Iyer se "siening" van homself, sy 

verwagtinge van waartoe hy in staat is, 'n bepalende rol in sy 

toekomsverwagtinge en -beplanning speel. 

SELFAGTING 

Hoe 'n persoon oor homself voel, hang grootliks af van hoe hy homself met 

ander persona vergelyk (Hamachek 1987:14). Wat ander van 'n persoon dink, 

vorm die basis vir wat hy van homself dink. Waardes, houdinge en omge

wingsinvloede speel 'n groot rol hier. "The self-concept determines an individual's 

reaction to other people and is shaped by their reaction to him or her ... " (Henderson & 

Bryan 1984:121). Die aktiewe rol van die individu in " ... selecting the social 

influences impinging on the self ... " word deur (Hoffman et a/1993:29) beklemtoon. 

Selfagting is dus die evaluering van die self of die persepsies wat 'n persoon 

van homself het volgens sy eie subjektiewe norme (Jacobs & Vrey 1982:21). 

Vir McFarland (1988:97) is selfagting meer as net om van jouself te hou. 

Selfagting is 'n houding van aanvaarding van die self sonder veroordeling, 



-126-

'n gevoel van waarde te he en belangrik te wees. Dit stem ooreen met 

Coopersmith (1967:5) se definisie van selfagting as '" ... a personal judgement of 

worthiness that is expressed in the attitudes the individual holds toward homself.'" 

Gurney (1987::30) meen selfagting word aangeleer, daarom kan dit nie 

stabiel wees nie, maar oop vir verandering. Block & Robins (1993:919) het 

in hulle ondersoek met persone van 14 tot 23-jarige ouderdom, 'n 

waarneembare neiging tot verhoging van selfagting by manlike proefpersone 

gevind, terwyl vroulike proefpersone geneig was tot vermindering van 

selfagting van vroee adolessensie tot vroee volwassenheid. Die twee 

navorsers be weer '" ... self-esteem changes in some ways and is continuous in other 

ways throughout the life course'" (Block & Robins 1993:921). 

4.8.3.1 Selfagting en fisieke aantreklikheid 

Die fisieke self word die middelpunt van veral die adolessent se 

belangstelling en bestaan (McCollum 1975: 136& 137; Resnick 1986:215). Veral 

fisieke aantreklikheid is baie belangrik vir die adolessent se psigososiale 

funksionering (Lerner eta/ 7991:300&316). Hoe hoer die aantreklikheid of 

tevredenh~id met die liggaam, hoe hoer is die selfagting, veral vir die 

vroulike geslag (Koff et a/1990:62; Wade 1991:1323). 

a} Die rol van fisieke aantreklikheid as voorwaarde vir seHagting 

Fisieke aantreklikheid '" . . . has a lot to do with how we feel about ourselves 

(Hamachek 1987:181). Vir Wade (1991:1319) is fisieke aantreklikheid veral 

gedurende die adolessensie so belangrik dat hy se: '"Without question, physical 

attractiveness is an important component of self-evaluation'". Dit is die individu se eie 

evaluasie van sy aantreklikheid, eerder as die evaluasie van ander persone 

om hom, of werklike aantreklikheid wat sy selfagting be"invloed (Kenealy et al 

7991:45&52,53). Volgens Kenealy et a/ bestaan daar 'n direkte verband 

tussen aantreklikheid en selfagting. Verskeie navorsers (Burns 1979:271-272; 

Cooper 1993:86; Harper 1991:540; Thornton & Ryckman 1991:86&94) toon 'n 
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besliste positiewe korrelasie tussen fisieke aantreklikheid en selfkonsep, 

asook populariteit en sosiale interaksies, aan. O'Grady (1989:62&67) wys 

ook op 'n verband tussen fisieke aantreklikheid en die behoefte aan 

aanvaarding. Verder word dit gestel dat 'n verband tussen fisieke 

aantreklikheid en wanaar.passing ook in die algemene populasie voorkom. 

Pitt & Korabik (Kenealy et a/1991:52) se: "It seems that a person's perception of his 

facial profile is determined by his psychological self-satisfaction rather than by his objective 

appearance". 

In Fox & Corbin (Sonstroem eta/ 7992:208&209) se multidimensionele model 

van die selfkonsep wat in FIGUUR 10 hieronder uiteengesit word, word die 

rol van fisieke aantreklikheid in die selfkonsep gestruktureer. 

FIGUUR 10: DIE PLEK VAN FISIEKE AANTREKLIKHEID IN DIE 

MUL TIDIMENSIONELE VOORSTELLING VAN DIE SELFKONSEP 

Globale 
selfkonsep 

Fisieke 
self-waarde 

1 lr 

Sport Fisieke Aantreklike Fisieke 
bevoegdheid toe stand liggaam krag 

Die twee navorsers het die "Physical Self-Perception Profile Inventory" waarmee 

eienskappe van die liggaamlike self gemeet word, saamgestel. Eienskappe 

soos fisieke toestand, aantreklike liggaam, fisieke krag en sport

bevoegdheid as komponente van die globale selfagting, word gemeet. 
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b) Fisieke aantreklikheid en aanvaarding deur ander 

Selfagting as evalueringskomponent is baie nou gemoeid met die response 

van ander. "Appearance and physical attraction have a great deal to do with how others 

perceive us and what they expect from us • (Hamachek 1987:181). Die hoe prioriteit 

wat ander persone en die gemeenskap op fisieke skoonheid as sosiale riglyn 

vir aanvaarding plaas, skep probleme vir die persoon wat om watter rede 

ook al fisiek minder aantreklik voorkom (Cooper 1993:79&80). Die media le 

ook baie sterk klem op die perfekte liggaam en versterk die stereotipe 

siening van "what is beautiful is good". Aantreklike mense word deur ander as 

gelukkiger, intelligenter, meer sosiaal, suksesvoller en minder sosiaal 

afwykend beskou (Gurman & Sa/ban 1990:575&576; Herman eta/ 1986:13; Vaeth 

1986:17&18; Wells 1983:52). Die teenoorgestelde eienskappe word aan die 

fisiek minder aantreklike persoon of die een met fisieke afwykings toegeken. 

Adolessente se siening oor voorkoms word besonder sterk deur hierdie 

stereotipe siening be'invloed. Vera I die adolessent beleef angstigheid oor sy 

liggaamsbeeld as hy voel dat hy anders as sy maats is - ook weens 

chroniese siekte of gestremdheid (Stopford 1987:3&7; To/mas 1986:198). "~elf

comparison with age-mates and a strong peer group need is present. Differences in 

appearance and psychological functioning, therefore, can become major issues of concern, 

particularly when consciousness-of-self relative to others, in the social sense, is 

heightened" (Resnick 1986:211). "When one's features are perceived as a deviation from 

what is normative ... self-concept is likely to be adversely affected" (Page 1992:150-153). 

Page stel dit duidelik dat die adolessent se siening van aantreklikheid sterk 

deur die sosiaal gedefinieerde stereotipe (soos hierbo beskryf) be'invloed 

word, en dat die selfkonsep (selfagting) dienooreenkomstig daardeur geraak 

word. Hy waarsku ook dat dit moontlik is dat 'n persoon homself as 

onaantreklik kan beleef, terwyl ander hom as aantreklik sien. Aan die ander 

kant weer het Gurman & Sa/ban (1990:579) bevind dat selfverdedigende 

gedrag by minder aantreklike persone kan voorkom. Hulle kan hulleself 

aantrekliker sien as wat hulle vir ander is in 'n poging om die selfbeeld te 

handhaaf en te beskerm teen die waarheid. 
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4.8.3.2 Die subjektiwiteit van selfagting 

Vrey (7974:97) beklemtoon die subjektiwiteit van selfevaluering en 

selfagting. Hy stel die twee konsepte op 'n kontinuum met aan die een pool 

'n lae (negatiewe) selfagting wat met selfverwarping gepaard kan gaan; en 

aan die ander pool 'n hoe selfagting (positiewe) wat gunstig vir 

selfaanvaarding is. Vir Rosenberg (Enslin 7992:35) is daar 'n besliste verband 

tussen selfaanvaarding en selfagting. Positiewe selfaanvaarding lei na hoe 

selfagting en negatiewe selfaanvaarding gee aanleiding tot lae selfagting. 

Die persoon wat nie sy liggaamsbeeld kan aanvaar nie, kan problema ervaar 

om_ positiewe selfagting te bekom. 'n Defek of fisieke beperking kan uiters 

frustrerend en ontmoedigend vir die individu se emosionele stabiliteit wees. 

Die emosionele spanning wat pynlik en onaangenaam is, kan te erg word 

om te verminder of uit te skakel. Die superego ervaar dan meer straf as 

beloning sod at die individu onseker, ontoereikend, minderwaardig en sosiaal 

onaanvaarbaar voel. Hierdie ongunstige belewinge in verskillende 

krisisperiodes van die individu se ontwikkeling kan in 'n gevoel van 

mislukking en onbekwaamheid manifesteer. Daarom kan gestremdes 'n 

groter geneigdheid tot negatiewe selfkonsep (selfagting), veral tydens 

adolessensie; openbaar (Lawrence 1991: 7 4 7 J. 

By die persoon wat anders as die normale is, kan selfevaluering maklik tot 

lae selfagting oorgaan indien hy homself nie kan aanvaar nie. Dit is egter 

nie noodwendig so nie. Terblanche (7987:124) se: " ... die kind wat homself 

hoog ag, in homself glo en dus 'n positiewe of hoe selfagting het en deur 

ander aanvaar word, ten spyte van tekortkominge en gebreke ... ", sal tot 

handeling oorgaan. 

4.8.3.3. Handhawing van selfagting 

In Paragraaf 4.8.3 word selfagting gedefinieer as die evaluering van die self 
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op grond van die persepsies wat 'n persoon het volgens sy eie subjektiewe 

norme, naamlik die bekwaamhede wat hy in homself herken en wat ander 

mense van hom dink, met ander woorde die waargenome sosiale 

aanvaarding deur mense wat vir hom belangrik is (Mayberry 1990:731). 

Volgens Mayberry (1990:731-733) kan die selfagting van 'n persoon verander 

word deur op die subjektiewe en die sosiale aspekte van die persoon se 

persepsies te konsentreer. 

Elke persoon het bepaalde persepsies van sy bekwaamhede waarmee hy sy 

waarde evalueer en so 'n bepaalde agting van homself verkry. Hart 

(1993:8&9) stel dit dat selfagting van 'n interne bron, die individu self kom. 

Hart se: 

"Only you can give yourself selfrespect 

Only you can give yourself self-acceptance 

Only you can give yourself self-esteem". 

Die persepsies oor sy belcwaamhede en seHagting kan deur 'n individu 

gehandhaaf of gewysig word deur: 

- suksesse te verander. Suksesse kan verander wanneer 'n persoon beter 

word in 'n bep,aalde domein. 

- verwagtinge af te skaal. Alhoewel moeilik, blyk dit werkbaar te wees vir 

'n persoon om sy verwagtinge af te skaal. Dit kan gedoen word deur die 

proses van vermindering "discounting". As 'n persoon agterkom dat hy nie 

goed is in 'n bepaalde domein nie, kan hy die belangrikheid van daardie 

domein verminder en daardeur die balans herwin om sodoende 'n 

adekwate selfagting te handhaaf. Byvoorbeeld, 'n persoon wat nie goed 

is in sport nie, kan besluit dat sport nie so belangrik is nie en dat dit 

gevolglik nie saak maak ashy nie goed is daarin nie. Die persoon kan dan 

heeltemal goed voel oor homself ten spyte van sy gebrekkige vermoe ten 

opsigte van sport. 
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4.8.3.4. Faktore wat selfagting beinvloed 

Hart (1993:14&15) onderskei kortliks 'n aantal faktore wat 'n persoon se 

selfagting positief of negatief kan be"invloed. 

a) Negatiewe beinvloeding van selfagting 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Verwerping 

Voorwaardelike of geen liefde 

Gebrek aan aandag, ge"ignoreer te word, verwaarlosing 

Nie ernstig opgeneem word nie, nie na geluister word nie 

Disrespek 

Emosionele mishandeling - sarkasme, blamering, vernedering, kritiek, 

dreigemente, in die steek laat, spot 

Nie in behoeftes voorsien word nie 

Vooroordeel 

Vergelyking, perfeksionisme, altyd te kyk wat verkeerd is 

Op eksterne faktore konsentreer- voorkoms, gedrag, prestasies 

Verwagtinge wat te hoog of te laag is 

Skuldgevoelens, skaamte, gegriefdheid 

Fisieke en seksuele molestering of uitbuiting 

b) Positiewe beinvloeding van selfagting 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Aanvaarding, respek, liefde 

Aandag en versorging 

Om ernstig opgeneem en na geluister te word 

'n Gevoel van te behoort, binding en 'n ondersteuningsisteem te he 

Eerlikheid (met takt en sensitiwiteit), integriteit 

Voldoening in behoeftes 

Uniekheid erken en gerespekteer 

Outentieke uitdrukking van gevoelens 



* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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Aanmoediging, ondersteuning, waardering en geloof 

Veiligheid en sekuriteit 

Vertrou te word en ander te kan vertrou 

Hoe standaarde en bereikbare verwagtinge 

Bekwaamheid, sukses en prestasies 

Goed te doen en te wees 

'n Gevoel van persoonlike mag en keuses te he 

Trots op kulturele erfenisse 

Persoonlike en sosiale verantwoordelikhede 

Gesond en fiks te wees 

Liefdevolle en toepaslike aanraking 

Vergifnis, toegelaat te word om foute te maak en daardeur te leer 

Betekenis in die lewe te he, sin en doel van die lewe in te sien 

Volgens eie morele standaarde te leef 

Geloof in God ("a Higher Power") 

Dankbaarheid 

'n Sin vir humor, lag en speel 

4.9 DIE INTRAPSIGIESE GESPREK 

Die individu se selfkonsep word ook deur die selfgesprek wat hy voer, 

be"invloed. Die selfgesprek is die wyse waarop 'n persoon met homself oor 

homself praat. Dit hoef nie hardop of selfs 'n bewustelike gesprek in die 

gewone sin te wees nie. Dit vind gewoonlik in 'n persoon se gedagtes 

plaas. Die persoon voer 'n voortdurende intrapsigiese selfgesprek wat soms 

positief en soms negatief neig (Raath & Jacobs 1990:29-32). McFarland 

(1988:56) verwys na die intrapsigiese gesprek as die "inner voice". 

Hierdie kommunikasie van die persoon met homself oor homself handel oor 

al die vlakke van die lewe en vorm die wyse waarop die persoon homself 

evalueer. Dit geskied binne die raamwerk van sy bepaalde norme en 

waardes. Enslin (1992:168) is van mening dat die negatiewe inhoude wat die 
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persoon aan hierdie gesprekke gee, vir hom waarhede kan word. 

Jacobs & Vrey (1982:138) stel die rol van die selfgesprek in terapie 

skematies voor soos in FIGUUR 11 hieronder uiteengesit. 

FIGUUR 11: DIE SELFGESPREK IN PEDOTERAPIE 

... 

RELASIES 
NEGATIEF 

Egte 

GEDRAG 
ABNORMAAL 

SELF
IDENTITEIT 

SELFGESPREK 

Model uit Jacobs & Vrey (1982:138). 

+ HOOG 
SELFKONSEP 

- LAAG 

RELASIES 
POSITIEF 

GEDRAG 
NORMAAL 
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Die voortdurende wisselwerking tussen 'n persoon se selfgesprek en sy 

selfkonsep word duidelik in die model aangetoon. Die wyse waarop 'n 

persoon sy self ervaar, bepaal die betekenis wat aan die self gegee word. 

Hierdie betekenis is volgens Jacobs en Vrey (1982:139) verantwoordelik vir 

die persoon se selfidentiteitsvorming. Uit die evaluering van die 

selfidentiteit ontstaan die selfkonsep. Die selfgesprek bring die selfkonsep 

in beweging tussen die positiewe en die negatiewe pole. Onegte 

betekenisgewing aan die self lei tot diffuse selfidentiteit met 'n gevolglike 

negatiewe selfkonsep. Hierdie dinamiek lei daartoe dat die selfgesprek meer 

negatief word. Die resultaat van hierdie intrapsigiese dinamiek kulmineer 

uiteindelik in 'n persoon se relasies wat positief of negatief kan wees. Die 

gevolg van hierdie relasies is weer in die persoon se gedrag waarneembaar 

in die vorm van normale en abnormale gedrag. 

Dit is die terapeut se taak om deur mid del van 'n persoon se selfgesprek tot 

sy self deur te dring en te sien of hy egte of onegte betekenisse a an die self 

toeken, watter identiteite hy vorm, wat sy evaluering van die identiteite is 

en uiteindelik of hy 'n positiewe of negatiewe selfkonsep het. Hierdie 

aspekts sal deeglik in gedagte gehou moet word by die beplanning van 

terapie, veral vir UWS-Iyers wat van die "normale" verskil. 

4.10 SELFAGTING EN DEPRESSIE 

'n Aantal navorsers (Coopersmith 1967, Rosenberg 1965 en Teri 1982 in Patton 

1991:867) het 'n verband tussen selfkonsep en depressie gevind. Navorsing 

deur Patton (1991:869) het die bevindinge uit die literatuur bevestig. Die 

"Children's Depression Scale" en die "Offer Self-image Questionnaire" is in die 

betrokke ondersoek toegepas. Resultate dui daarop dat daar beslis 'n 

verband tussen 'n negatiewe selfkonsep en depressie bestaan. Kawash 

(1982:301) is van mening dat dit veral die aard van 'n persoon se selfagting 

is wat 'n verband met depressie toon. Die selfagting as die evaluerings-
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komponent van die selfkonsep word as 'n redelik algemene gevoel van 

selfwaarde teenoor selfafkeur gekonseptualiseer. Kawash meen dat kinders 

met 'n positiewe selfagting geneig is om laer angsvlakke en laer vlakke van 

vatbaarheid vir sosiale invloede te toon, wat hulle minder vatbaar vir 

depressie maak. Die verskynsel van depressie word in Paragraaf 4.14 

bespreek. 

4.11 DIE METING VAN DIE SELFKONSEP 

Die intrinsieke aard van die selfkonsep, asook die feit dat daar nie 

eenvormige begrippe vir die verskillende konsepte van die selfkonsep 

gebruik word nie, maak dit baie moeilik om selfkonsep te meet. 'n Groot 

probleem met die meting van selfkonsep is dat individue verskil ten opsigte 

van die graad waarin hulle gewillig is om hulleself aan ander te onthul. 

Sommige mense vind dit baie moeilik om hulle persepsies van hulleself te 

kommunikeer (Husen & Postlethwaite 1985:4507 &4508; McEachron-Hirsch 1993: 113). 

Die probleem van konstrukgeldigheid in meetinstrumente is volgens Wylie 

(1974: 38&39) een van die grootste struikelblokke in die meting van die 

selfkonsep. Die gebruik van 'n enkele instrument, plaas 'n ernstige 

beperking op die betroubaarheid en geldigheid van die resultate. Daar word 

aanbeveel dat 'n multidimensionele evaluering (direkte, sowel as indirekte 

metodes) gedoen word om by die multidimensionele karakter/aard van die 

selfkonsep aan te sluit (McEachron-Hirsch 1993:118-140). 

4. 11.1 INDIREKTE EVALUERING 

Vervolgens word kortliks na enkele soorte indirekte evalueringstegnieke 

soos projeksietegnieke, selfverslae en waarneming van gedrag verwys. 

4. 11 . 1 . 1 Projeksietegnieke 

In projeksietegnieke word die individu toegelaat om sy eie gedagtes en 
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gevoelens a an neutrale stimuli toe te skryf (McEachron-Hirsch 1993: 116). 

Tekeninge is 'n populere medium om selfagting mee te meet. Veral die 

mens- en gesinstekeninge is gewild. Rotter se onvoltooide sinne word ook 

gebruik. 

Projeksies deur middel van ander stimuli soos projeksiekaarte kan ook 

gebruik word; byvoorbeeld, die Tematiese Appersepsie Toets (TAT), 

Rorschach en die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS)- 'n toets wat deur 

Jacobs antwerp is (Jacobs & Vrey 1982:60-67). 

4.11.1.2 Selfverslae ("self-report") 

lndividue word versoek om items oor hulle persoonlike gedagtes en 

gevoelens te voltooi. Die individu word versoek om op 'n aantal verklarende 

stellings te respondeer deur aan te dui in watter mate die inhoud 

beskrywend van homself is (McEachron-Hirsch 1993:116). Voorbeelde wat 

gebruik kan word is: Coopersmith se "Self-Esteem Inventory" (1980), die Piers

Harris "Children's Self-Concept Scale" (1984) en die "Self-Esteem Scale" van 

Rosenberg (1965). 

4.11.1.3 Waarneming van gedrag ("behavior checklists") 

Dit is vraelyste wat gewoonlik deur iemand wat die betrokke persoon baie 

goed ken, voltooi word; byvoorbeeld, ouers en onderwysers. 'n Voorbeeld 

van die vraelyste is die "Self-Perception Profile for Children" van Harter (1985). 

4.11 .. 2 0/REKTE EVALUERING 

Wanneer inligting oor die individu se selfkonsep deur middel van indirekte 

evaluering bekom is, word oorgegaan na direkte evaluering. Beskrywende 

aantekeninge, gedragsbeskrywings en die aantekening van gebeure voorsien 

'n objektiewe beskrywing van die individu se gedragsmanifestasies in die 
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natuurlike omgewing (McEachron-Hirsch 1993: 130-133). 

4.11.3 GEiNTEGREERDE DATA 

lnligting uit indirekte en direkte evaluerings bekom, word ge"integreer tot 'n 

geheelbeeld van die individu se selfkonsep en vir terapie gebruik indien 

nodig (McEachron-Hirsch 1993: 1133& 134). 

4.12 SELFAKTUALISERING 

Selfaktualisering is die individu se doelbewuste pogings om in sy wording 

tot die " ... fullest height that the human species can stand up to or that the particular 

individual can come to ... to become the best he is able to become" (Vrey 1979:46). Die 

individu aanvaar homself sodat hy nie toegee aan gevoelens van skuld, 

angs, skaamte of aggressie nie. Gebrekkige selfaanvaarding sal dus 

noodwendig 'n individu se selfaktualisering be"invloed. Verwerkliking van sy 

vermoens vind op aile terreine van die individu se funksionering plaas: 

fisieke vaardighede, verstandelike vermoens en psigiese belewinge. 

Problema van die individu, of in sy leefwereld, kan remmend op sy 

selfaktualisering inwerk, sodat hy hulp mag benodig. 

Alhoewel die individu begelei kan word om tot selfaktualisering te kom, kan 

selfaktualisering nie vir hom gedoen word nie. Hyself moet te aile tye aktief 

en self betrokke wees by die gebeure. Daarom word die volgende faktore 

deur Pretorius (1982:9& 10) en Connaway (1989:24-26) as baie belangrik by 

selfaktualisering beskou: 

- doelgerigte betrokkenheid by 'n taak buite die self; 

- voldoening aan behoeftes van die persoon; 

- gunstige verwerkliking van die selfdinamiek van die persoon; 

- kommunikasie met die medemens (sosiale betrokkenheid) wat die 

voldoening aan die behoeftes van die persoon betref en waardeur die 

individu homself in verhouding tot ander ervaar; 
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- selfkennis om te weet wie en wat hy is, en 

- selfaanvaarding om tot 'n emosioneel volwassene te groei. 

Die persoon wat dit regkry om sy energie en vermoens op omstandighede 

buite homself ~e rig, is die een wat suksesvol tot selfaktualisering kom (Enslin 

1992:36&37). 

4.13 TERAPEUTIESE INTERVENSIE 

Strydom & Engelbrecht (1991:66-69) hou 'n program vir terapeutiese 

intervensie ter bevordering van die swak selfkonsep vir adolessente uit 

enkelouergesinne voor. Hierdie program kan moontlik ook baie suksesvol 

vir ander persone met swak selfkonsep gebruik word. Die program is 

daarop gemik om die individu te help om te verstaan wie en wat hy werklik 

is. Deur begeleiding tot realistiese betekenisgewing aan die self kan die 

selfkonsep verbeter word. 

Die persoon word tot selfinsig gelei deur die oorsake van sy swak 

selfkonsep vas te stel. Dit kan gedoen word de~r hom te begelei om: 

- sy eie identiteit te aanvaar; 

- bewus te word van die lewe en die self; 

- ware selfkennis te bekom; 

- te besef dat hy nie die slagoffer van die lewe is nie, en 

- betekenis aan angs en onderliggende konflik te gee (Jacobs & Vrey 1982:89-

91). 

Verskeie terapeutiese tegnieke kan gebruik word. Strydom & Engelbrecht 

(1991:67) beveel biblioterapie, beeldkommunikasie, mensmodellering, 

realiteitsterapie, rasionele emotiewe terapie en in die besonder selfkonsep

verhogingsterapie a an. Laasgenoemde terapie is op die sosiale leermodel 

gebaseer en word deur die twee navorsers as besonder geskik vir terapeu

tiese intervensie beskou. Die vorm van terapie word vervolgens bespreek. 
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Daar word aanbeveel dat die volledige program in sy geheel aangebied moet 

word, en dat vaardighede in 'n bepaalde fase eers bemeester moet wees 

alvorens na 'n volgende fase oorgegaan word. 

4.13.1 SELFKONSEPVERHOGINGSTERAPIE 

4. 13. 1.1 Verandering van negatiewe innerlike gesprekvoering 

In Paragraaf 4.9 is reeds na die innerlike selfgesprek wat 'n persoon 

voortdurend met homself voer, verwys. Die individu met 'n swak 

selfkonsep is geneig tot negatiewe gesprekvoering deurdat hy negatiewe 

karaktereien-skappe aan homself heg. Dit is belangrik dat die persoon insig 

in die negatiewe gesprekvoering kry: dat hy besef dat dit die basis van sy 

swak selfkonsep vorm en dat dit verander kan en moet word. Die individu 

word daarop gewys dat die selfgesprek daagliks plaasvind en dat hierdie 

boodskappe, hoewel hy nie altyd daarvan bewus is nie, die wyse waarop 

hy oor homself voel, be"invloed. lndien so 'n persoon sleg sal voel as 

iemand hom terg, sal 'n veralgemeende negatiewe boodskap soos "almal 

haat my" hom baie slegter laat voel en sy selfkonsep aansienlik verswak. 

4.13.1.2 Die stervan realistiese standaarde 

Te hoe verwagtinge en standaarde wat aan 'n individu gestel word deur 

ander of homself, en waaraan hy nie kan voldoen nie, sal sy selfkonsep 

negatief be"invloed. Strydom & Engelbrecht f1991:68&69J se dit is die 

terapeut se taak om vas te stel in watter mate die persoon homself as 'n 

mislukking beleef weens onbewuste, onrealistiese eise. 'n Lys van terreine 

waar daar moontlik 'n diskrepansie tussen die verwagtinge wat mense van 

hom koester en sy prestasie bestaan, kan saam met die persoon opgestel 

word. Hy word dan begelei om sy eie standaarde in ooreenstemming met 

sy vermoens te stel. 
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Bester {1987:11) beklemtoon die noodsaak van 'n orientasieverandering by 

die individu sodat hy bewustelik geaktiveer word om sy positiewe 

hoedanighede te herontdek, in perspektief te plaas en uit te bou. 

4. 13. 1.3 Verkryging van sosiale kennis en vaardighede 

Strydom & Engelbrecht (1991:69) beweer dat persone (veral adolessente) 

met 'n negatiewe selfkonsep, problema met sosiale vaardighede ondervind. 

Verbetering van sosiale kennis en vaardighede stel die individu in staat om: 

- ander se kellnis oor hom meer akkuraat te beoordeel en te weet waarom 

hulle hom sien soos hulle dit doen, en 

- ander te behandel soos hulle daarvan sal hou en sodoende hulle 

goedkeuring te verkry, wat 'n positiewe uitwerking op sy selfkonsep sal 

he. 

Bester (1987: 10) voeg die bemeestering van basiese kennis en vaardighede 

by. Hy beklemtoon ook dat aandag gegee behoort te word aan tipiese 

waarnemingsfoute wat die individu tydens persoonswaarneming maak, 

sod at hy begelei word om so objektief as moontlik waar te neem Gil 'n 

positiewe ingesteldheid in te neem. 

4. 13. 1.4 Verbetering van kommunikasievaardighede 

Goeie verhoudinge met ander, waarin die individu deur hulle aanvaar word, 

bevorder posttiewe selfkonsepvorming. Goeie kommunikasievaardighede, 

wat party mense spontaan aanleer en ander meer formeel in onderrig moet 

word, word hiervoor benodig. 

Goeie kommunikasievaardighede is volgens Bester (1987:10) een van die 

adolessent se ontwikkelingstake. lndien die individu nie spontaan daartoe 

kom nie, behoort 'n leerontwikkelingsprogram daarvoor voorsiening te 

maak. 
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In Paragraaf 4. 10 is na die verband tussen lae selfagting en depressie 

verwys. Die verskynsel van depressie word vervolgens bespreek. 

4. 14 DEPRESSIE 

4. 14.1 DEPRESSIE AS SIMPTOOM/SINDROOM 

Depressie kan gedefinieer word as: " 'n Toestand van intense 

neerslagtigheid (bedruktheid, terneergedruktheid) wat in die reel met 

gevoelens van ontoereikendheid, onsekerheid, pessimisme omtrent die 

toekoms, asook sosiale onttrekking en verlaagde psigomotoriese aktiwiteite 

gepaard gaan" (Gouws et a/1979:50). 

Maag & Forness (1991:1) onderskei tussen depressie as 'n simptoom en 

sindroom. Depressie as simptoom verwys na "sad affect" en dit word 

daagliks in die I ewe van die individu beleef. Depressie as sind room of 

afwyking, verwys na " ... a group of symptoms that go together ... ". Hartseer kan 

een van 'n groter groep probleme wees, wat die verlies van belangstelling 

in aktiwiteite, gevoelens van nutteloosheid, slaapversteuringe, veranderinge 

in eetpatrone, ensomeer, kan wees. laasgenoemde word as 'n psigiese 

afwyking geklassifiseer in DSM-111-R. 

4.14.2 0/AGNOST/SER/NG VAN DEPRESSIE 

Volgens Maag & Forness (1991:6-10) be"invloed depressie gedrags-, 

kognitiewe en affektiewe funksionering. 

In hierdie navorsing sal op die voorkoms van depressie weens negatiewe 

selfkonsep asook weens chroniese siekte gekonsentreer word. Twee 

verskillende navorsers se kriteria vir die diagnostisering van depressie word 

gegee. Die eerste navorser (Frank et a/ 1992:231-237) het 'n vraelys vir 

normale sowel as chroniese siekes en persone met remminge gebruik, 
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terwyl die ander navorser (Coyle & Roberge 7992:69-76) 'n vraelys spesifiek vir 

chroniese siekes en gestremdes gebruik het. 

'n Vraelys, die IDD (Inventory to Diagnose Depression)- 'n 22-item self

verslag instrument - is ontwerp om 'n kategoriese di::~gnose van major 

depressie volgens DSM-111-R-kriteria vir persone met chroniese siektes en 

remmende toestande te maak. Frank eta/ (1992:231-237) het die IDD vir siek 

en gesonde populasies gebruik en bevind dat depressie by albei groepe 

dieseffde was. Die kern van die simptome van depressie in die vraelys is: 

i) Terneergedruktheid 

ii) Verminderde energie 

iii) Psigomotoriese agitasie 

iv) Psigomotoriese vertraging 

v) Verlies van belangstelling 

vi) Verlies van genot 

vii) Verlies van libido 

viii) Skuldgevoelens 

ix) Waardeloosheid 

x) Selfmoordgedagtes 

xi) Verlaagde konsentrasie 

xii) Besluiteloosheid 

xiii) Verminderde eetlus 

xiv) Gewigsverlies 

XV) Verhoogde eetlus 

xvi) Gewigstoename 

xvii) Slapeloosheid 

xviii) Oormatige slaap 

xix) Angstigheid 

XX) Hulpeloosheid 

xxi) Gei"rriteerdheid 

xxii) Somatiese klagtes 
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Coyle & Roberge (1992:69-76) se navorsing met die CES-D (Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale) het getoon dat die vraelys 'n 

goeie faktorgeldigheid het en met sukses vir chroniese siek persone en 

gestremdes gebruik kan word. Faktore in hierdie vraelys is baie kortliks: 

i) Gekwel deur dinge 

ii) Swak eetlus 

iii) Voel alles is moeite 

iv) Rustelose slaap 

v) Kan nie aan die gang kom nie 

vi) Probleme met konsentrasie 

vii) Kan nie neerslagtigheid afskud nie 

viii) Voel depressief 

ix) Voel eensaam 

x) Huilsessies 

xi) Voel ongelukkig/hartseer 

xii) Voel tranerig 

xiii) Voel nie so goed soos ander nie 

xiv) Voel hoopvol 

XV) Voel gelukkig 

xvi) Geniet die lewe 

xvii) Voel mense is onvriendelik 

xviii) Voel mense hou nie van jou nie 

xix) Voel die lewe is 'n mislukking 

xx) Praat minder as gewoonlik 

Kernagtig kan die kenmerke van depressie in die volgende eienskappe 

saamgevat word: lae selfwaarde, hopeloosheid, negatiewe verwagtinge van 

die toekoms, selfrnoordgedagtes en/pogings, kognitiewe versteuringe, 

gebrekkige sosiale vaardighede. 

Daar sal in die empiriese navorsing hoofsaaklik op hierdie eienskappe 

gekonsentreer word om vas te stel of 'n negatiewe selfkonsep by die UWS-
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lyer voorkom en of die implikasies van die simptome van UWS tot depressie 

by lyers kan lei. 

4. 14.3 DIE OORSAKE VAN DEPRESSIE 

Omdat UWS sentraal staan in hierdie navorsing, sal daar nie net na 

algemene oorsake van depressie gekyk word nie, maar sal die oorsake wat 

bespreek word, aan chroniese siekte en gestremdheid gekoppel word. 

Friedland & McColl (1992:395-403) gee 'n aantal moontlike oorsake vir 

depressie by beide die algemene populasie, en siekes en gestremdes. Daar 

word tussen biologiese en psigososiale oorsake onderskei. 

4.14.3.1 Biologiese oorsake 

a) Genetiese faktore 

Persone met gestremdhede, net soos die algemene populasie, kan 'n 

oorerwingskomponent vir depressie in hulle samestelling he. lndien 'n 

persoon dus geneties vatbaar vir depressie is, kan die aanvang van 'n 

ernstige fisieke afwyking as 'n aanhitser vir depressie optree. Dit is 

noodsaaklik om eers te bepaal of depressie by die individu nie dalk aan 

genetiese faktore eerder as aan die afwyking toegeskryf kan word nie. 

b) Strukturele veranderinge en neurochemiese wanbalans 

Afwykinge wat 'n direkte effek op die struktuur van die brein het, het 'n 

direkte invloed op die emosies. Beserings in die linkerhemisfeer, en veral 

die naaste a an die frontale lobbe, is die waarskynlikste om in depressie te 

manifesteer. Dit maak die UWS-Iyer met verka/king op die brein 

noodwendig 'n potensiele kandidaat vir depressie. 
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c) Medikasie 

Baie van die medikasie wat in die behandeling van fisieke afwykinge gebruik 

word, kan potensiele bydraers tot depressie wees, byvoorbeeld anti

konvulsie medikasie. Die UWS-Jyer wat hierdie middels vir epileptiese 

aanvalle gebruik, kan depressief raak. Selfs medikasie vir die hantering van 

algemene angs kan depressie veroorsaak. 

lndien depressie nie op bepaalde gebeure volg nie, kan dit moontlik 'n 

biologiese oorsaak he. In baie gevalle is depressie egter aan psigososiale 

faktore toe te skryf. 

4.14.3.2 Psigososiale oorsake 

a) Verlies 

Die individu wat gestremd raak weens verlies van die funksie van enige 

liggaamsdeel, beleef 'n verlies van sy rol, liggaamsbeeld en van 'n self wat 

was. Hierdie verliese vereis dieselfde rouprosedures as wanneer 'n geliefde 

verloor word. Onsuksesvolle rou kan by depressie vassteek. 

b) Aangeieerde hu/peloosheid 

Gestremdheid kan 'n bron van frustrasie en onbevredigende sosiale relasies 

wees. Die individu kan hom tot depressie wend in sy pogings om interaksie 

met die vyandige en onontvanklike omgewing te probeer bewerkstellig. Op 

hierdie wyse kan depressie 'n aangeleerde res pons op frustrasie word. 

c) Kognitiewe benadering 

Die kognitiewe teorie oor depressie konstateer dat persone wat depressief 

is, 'n negatiewe beeld het van hulleself, hulle toekoms en die wereld. 
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Depressie ontwikkel nie as gevolg van gebeure nie, maar as gevolg van die 

wyse waarop die gebeure deur die individu waargeneem word. Dit maak nie 

saak of die gebeure positief of negatief is nie, die individu sal dit negatief 

waarneem. Hierdie negatiewe siening van die self lei tot lae selfagting en 

'n negatiewe selfkonsep. Dit word dikwels deur opmerkings waarin die 

individu homself as waardeloos en strafbaar beskou, bevestig. Persone wat 

geneig is om so oor hulle self te voel, sal geneig wees om hulle 

gestremdheid as 'n versterking van die siening te beskou. Hulle gestremd

heid is dan 'n bevestiging, of bewys, van hulle negatiewe siening oor 

hulleself, hulle toekoms of die wereld. Persone wat so oor hulleself voel, 

koester lae verwagtinge van hulleself, omdat hulle sleg en waardeloos voel. 

Dit gee aanleiding tot depressie. 

d) Die stres-uitvloeisel benadering 

Remmende siekte kan weens die beperkinge wat dit op die individu plaas, 

stres veroorsaak. Swak aanpassing by die omstandighede kan daartoe lei 

dat 'n individu depressie as uitvloeisel van die stres beleef. 

4.14.4 DIE BEHANDELING VAN DEPRESS/£ 

In die behandeling van depressie moet eerstens bepaal word of die 

simptome van depressie 'n gemoedsafwyking is en of dit nie dalk die gevolg 

is van ander gedragsprobleme nie. lndien konvensionele behandeling vir die 

gedragsprobleme nie effektief is nie, kan aanvaar word dat die depressie nie 

'n simptoom is nie, en behandeling moet op depressie as sindroom 

toegespits word (vergelyk Paragraaf 4. 14. 1). Depressie kan farmakologies 

of deur middel van intervensie behandel word. 
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4. 14.4. 1 Farmakologiese behandeling van depressie 

Behandeling van depressie met medikasie geskied streng onder toesig van 

'n mediese persoon of 'n psigiater. 

4. 14.4.2 Behandeling van depressie deur intervensie 

Daar is baie literatuur beskikbaar oor die behandeling van depressie, maar 

vir die doel van hierdie navorsing word na die hoofelemente in die 

beplanning van intervensie verwys, eerder as na spesifieke metodes. 

a) Bepaling van die keuse van strategiee 

Dit is belangrik om te bepaal watter faktore vir die ontwikkeling en 

instandhouding van depressie by die individu verantwoordelik is. Kaslow & 

Rehm (Maag & Forness 1991:11) stel 'n reeks potensiele intervensie strategiee 

voor, waaruit 'n keuse op grond van die resultate van inligting wat uit die 

ondersoeke verkry is, gemaak moet word. lndien depressie sekonder tot 'n 

persoon se gedrag is, kan die voorsiening van sosiale vaardighede essensieel 

wees sodat hy op 'n toereikende vlak kan funksioneer. lndien 'n individu se 

sosiale vaardighede egter toereikend is, word 'n meer toepaslike aanvangs

tegniek benodig om veranderinge in sy funksionering teweeg te bring. 

Kaslow & Rehm het 'n vloeikaart (sien FIGUUR 12 op p. 148) ontwikkel vir 

die bepaling van die keuse van 'n intervensie strategie wat op die behoefte 

aan akkurate identifisering en definiering van die probleem gebaseer is. In 

die vloeikaart word drie algemene areas waarin gedrag verander kan word, 

gestel. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie strategiee by die persoon 

se ontwikkelingspeil en vlak van kognitiewe, affektiewe en 

gedragsfunksionering aangepas moet word. 
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VLOEIKAART VIR DIE BEPALING VAN KEUSE VAN INTERVENSIE 
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b) Die ontwikkeling van 'n konseptuele model vir intervensie 

Die program vir die behandeling van depressie I gebaseer op die areas soos 

uiteengesit in die tabel in FIGUUR 11 op p. 1481 word in drie fases 

ge'lmplementeer. 

i) Fase 1: Konseptualisering 

Die persoon word oor die oorsakel gevolge en alternatiewe metodes 

om depressie mee te hanteer I ingelig. 

ii) Fase 2: Vaardigheidsbemeestering en oefening 

Die persoon word opgelei in relevante vaardighede om depressie te 

hanteer. 

iii) Fase 3: Toepassing 

In hierdie fase oefen die persoon nou om die hanteringsvaardighede 

gedurende blootstelling aan gereguleerde dosisse stressors wat hom 

opwekl maar nie oorweldig niel toe te pas. 

4.15 SAMEVA TTING 

Verskeie begrippe word vir die konsep selfkonsep in die literatuur gebruik~ 

naamlik selfkonsepl identiteitl selfbeeldl self, selfpersepsie en selfagting. 

Vir die doel van hierdie navorsing word die selfkonsep as In oorkoepelende 

term vir die self en selfagting gebruik. Die self word deur verskeie skrywers 

onderverdeel in fasette wat die persoonlike en publieke insluit. Daar word 

onderskeid getref tussen die self as subjekl genoem "My" I of die denkerl en 

die self as objekl genoem '"Ek'" I of die evalueerder. 

Die selfkonsep is die individu se basiese verwysingsraamwerk van homself 

en bevat a/ die opvattinge en oortuiginge wat hy van homself het en 

waarmee hy homself evalueer om In bepaalde selfagting te bekom. In 

hierdie hoofstuk is ook na die drie hoofbenaderings tot selfkonsep en 
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selfagting verwys, naamlik die unitere benadering wat die twee konsepte as 

sinonieme beskou; die gedifferensieerde benadering wat die twee konstrukte 

onderskei, en die multidimensionele benadering wat verskillende 

komponente in die selfkonsep, waarvan selfagting een is, onderskei, sowel 

as die problema wat met die benaderings ondervind word. 

Die selfkonsep bestaan uit drie onderling afhanklike komponente, naamlik 

die identiteit, hande/ing en selfagting. Selfkonsepvorming, as 'n dinamiese 

proses, is volledig bespreek en word kortliks saamgevat in die skematiese 

voorstelling soos uiteengesit in FIGUUR 13 hieronder. 

FIGUUR 13: DIE DINAMIESE PROSES VAN SELFKONSEPVORMING 

SELF _ _.IDENTITEIT--_. EVALUERING __ _,. SELFKONSEP \ J"tT proses) I (Selfagting) 

I \ 
ek my wie is ek? pos. neg. 

vind plaas d.m.v. 

I \ 
Handeling Selfgesprek 

\ / 
Gebaseer op 

. ! 
~Ew::;::sl 

Persoonlike n~ 

Diagram uit Venter (1982:85) soos aangepas deur skrywer 

ldentiteitsvorming, as dinamiese gebeure, gaan deur 'n aantal fases totdat 

die individu kan se: "Dit is ek". Subjektiewe belewinge, veral as dit negatief 

is, van die liggaamsbeeld be'invloed die individu se identiteitsvorming, wat 

weer op sy beurt 'n rol speel in sy selfagting en aanvaarding van homself. 
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Navorsing het getoon dat veral fisieke aantreklikheid 'n groot rol speel by 

selfagting en aanvaarding deur ander. Die UWS-Iyer kan weens die fisieke 

simptome van die toestand problema he met fisieke aantreklikheid. Dit kan 

weer aanleiding tot 'n problematiese liggaamsbeeld, wat die kern van sy 

identiteit is, gee. Die lyer se totale identiteitsvorming kan hierdeur gerem 

word. Problema met sy open bare identiteit kan sy relasies ernstig 

be"invloed. D~e negatiewe identiteitsvorming sal weer 'n invloed op sy 

handelinge en selfagting he. So kan sy belewing van sy fisieke self die 

UWS-Iyer se totale selfkonsep in 'n negatiewe rigting rig. Die invloed wat 

UWS op die lyer se identiteitsvorming en uiteindelik op sy selfagting en 

selfkonsep het, sal in die empiriese ondersoek bepaal moet word. 

Verskeie instrumente is ontwikkel om selfkonsep of selfagting te meet. 'n 

Enkelvoudige instrument kan onbetroubare resultate lewer, daarom word 'n 

kombinasie uit indirekte eva/uerings (projeksietegnieke, selfverslae, 

waarneming van gedrag), asook direkte evaluering ge"integreer om 'n 

geheelbeeld van die persoon se selfkonsep te bekom. 

Terapeutiese intervensie om 'n negatiewe selfkonsep te verbeter is ook in 

die hoofstuk bespreek. 

Omdat dit uit die literatuur voorkom of lae selfagting tot depressie 

aanleiding kan gee, is die verskynsel bespreek. Aandag is aan depressie as 

simptoom, die klassifisering, diagnostisering, asook die oorsake en 

behandeling van depressie gegee. 

Die navorsingshoofstuk (HOOFSTUK 5) sal vanuit die verwysingsraamwerk 

wat uit die literatuurstudie bekom is, saamgestel word, om op grond van die 

belewinge van die UWS-Iyer te bepaal of hy wei as gevolg van sy siekte 'n 

negatiewe selfkonsep het met gepaardgaande neigings tot die belewing van 

depressie en/of selfmoordgedagtes. 
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HOOFSTUK 5 

DIE EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 

5.1 DIE DOEL VAN DIE NAVORSING 

In HOOFSTUKKE 1 tot 4 is die teoretiese begronding van Urbach-Wiethe 

Sindroom en gestremdheid as fenomeen gegee. Die selfkonsep as konstruk 

asook die voorkoms van depressie as moontlike uitvloeisel van negatiewe 

selfkonsep is in die literatuur verken. 

Een van die doelstellings van die navorsing (soos in Paragraaf 1.3 gestel) is 

om te bepaal of die remminge wat die UWS-Iyer beleef, sodanige ingryping 

in sy leefwereld en funksionering meebring, dat dit tot gestremdheid en 'n 

negatiewe selfkonsep (met die moontlikheid van depressie en/of selfmoord

neigings) lei en om riglyne vir 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir die 

lyer daar te stel. 

5. 1.1 DIE ALGEMENE DOELSTELLING 

5.1.2 

In bree trekke is die algemene doelstelling met die empiriese ondersoek om 

te bepaal wat die implikasies van UWS vir die lyer en sy ouers is. 

DIE SPESIFIEKE DOELSTELLINGS 

Die navorsing word gedoen om die navorsingsprobleme wat in Paragraaf 1.2 

en 1.3 gestel is, te ontleed. Die volgende doelstellings vloei daaruit voort: 

5.1.2.1 Die onmiddellike doelstellings 

Die onmiddellike doelstellings vir die empiriese navorsing is: 
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a) Om aan die hand van gegewens uit die literatuurstudie 

kontrolelyste (FIGUUR 13 vir die fisieke simptome en F/GUUR 14 

vir die neuropsigiese simptome) saam te stel, waarop die simptome 

van UWS waarmee die onderskeie proefpersone presenteer, 

aangeteken word; 

vraelyste ( Vraelys A vir die UWS-Iyer en Vrae/ys B vir die ouers) op 

te stel waarvolgens die probleme en beperkinge wat UWS vir die 

lyer en sy ouers meebring, bepaal kan word, en 

te bepaal of die aard van die remminge wat die UWS-Iyer beleef, 

(vergelyk met die kriteria vir gestremdheid in Paragraaf 3.2.3.4) 

sodanig is dat UWS tot 'n matige gestremdheid kan lei, soos 

Rosenstrauch & Hardcastle (1984:273) beweer. 

b) Om met behulp van gestandaardiseerde vraelyste en projeksiemedia 

die leefwereld van die UWS-Iyer te verken en vas te stel hoe die 

lyer se relasies en sosialisering lyk; 

gemeenskaplike persoonstrekke van die proefpersone te bepaal; 

te bepaal of die UWS-Iyer 'n negatiewe selfkonsep het, en 

die insidensie van depressie en/of selfmoordneigings by die UWS

Iyer te bepaal. 

c) Om riglyne vir 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir die UWS-Iyer 

daar te stel en 'n ondersteuningsgroep vir lyers en hulle ouers te stig. 

5.1.2.2 Die verwyderde doelstelling 

Die verwyderde doelstelling van die navorsing is om deur bereiking van 

genoemde onmiddellike doelstellings die UWS-Iyer te begelei om as 'n 

goedaangepaste persoon, binne die beperkinge wat die siektetoestand op 

hom plaas, tot selfaktualisering te kom, sodat hy sy potensiaal optimaal kan 

benut. 
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5.2 DIE NAVORSINGSHIPOTESES 

Om bogenoemde doelstellings te bereik, word die navorsing aan die hand 

van die volgende navorsingshipoteses beplan. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Navorsingshipotese 1 

Die UWS-Iyer se selfkonsep is betekenisvol negatief. 

Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoi angsvlakke wat tot depressie, en moontlik ook 

selfmoordneigings, aanleiding kan gee. 

Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, vera I ten 

opsigte van sy fisieke voorkoms. 

Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

be"invloed. 

Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd beskou kan word. 

Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te funksioneer. 

Navorsingshipotese 7 

Die ouers van die UWS-Iyer benodig terapie. 
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DIE PROGRAM VAN ONDERSOEK 

DIE METODE VAN ONDERSOEK 

Weens die beperkte populasie van UWS-Iyers is dit baie moeilik om 'n 

nomotetiese ondersoek uit te voer. Daar sal dus slegs van 'n idiografiese 

ondersoek gebruik gemaak word. Aile beskikbare proefpersone wat die 

navorser kon opspoor, sal betrek word. 

DIE STEEKPROEF 

Die uiters beperkte populasie van ongeveer 100 in Suid-Afrika {vergelyk 

Paragraaf 2.3) waaruit proefpersone gekies kan word, maak 'n ewekansige 

en verteenwoordigende steekproeftrekking baie gekompliseerd, bykans 

onmoontlik. 

Deur navrae by dokters wat met die toestand bekend is, kon die navorser 

tien name van lyers bekom. Vier van hulle kon opgespoor word en die 

navorser het self nog vier lyers gekry. Sewe persone sal in die ondersoek 

betrek word: drie mans en vier meisies, tussen die ouderdomme van 

sewentien en sewe-en-twintig jaar. Die proefpersone is almal blank en 

Afrikaanssprekend (selfs op die lys name wat van medici bekom is, het 

slegs Afrikaanssprekende vanne soos Prinsloo, Van Schalkwyk, Verster, 

Nel, Schutte, Coetzee, Kotze, De Villiers en Dreyer voorgekom). Die 

verskynsel van 'n groot aantal Afrikaanssprekendes is ook deur Scott & 

Findlay (1960:190-194) se ondersoek in Suid-Afrika, waar 20 uit die 26 

proefpersone Afrikaanssprekend was, gereflekteer. Hierdie twee navorsers 

verskaf geen rede hiervoor nie. Die proefpersone kom uit verskillende sosio

ekonomiese vlakke van die samelewing. 
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DIE MEETINSTRUMENTE 

lnligting vir die psigososiale evaluering sal uit twee hoofbronne verkry word, 

naamlik van die lyer self en van die ouers. Ongestandaardiseerde en gestan

daardiseerde vraelyste sal gebruik word om inligting van die lyer self te 

bekom. Weens voordoening wanneer gestandaardiseerde vraelyste voltooi 

word, en ter aanvulling en verifiering van die inligting, sal projeksiemedia, 

wat meer op die onbewuste gevoelens en belewenisse gebaseer is, ook 

gebruik word. Aile proefpersone sal gevra word om ROTTER se onvoltooide 

sinne te doen. Die Tematiese Appersepsie Toets (TAT) sal met 'n proef

persoon wat lig aangetas en een wat ernstig aangetas is, afgeneem word. 

5.3.3.1 Ongestandaardiseerde vraelyste 

Die volgende ongestandaardiseerde vraelyste wat deur die navorser self uit 

die literatuurstudie en volgens die behoefte van die ondersoek saamgestel 

is, sal gebruik word: 

a) Kontrolelyste 

Met Kontrolelys A (FIGUUR 14 op p. 157) sal bepaal word met watter 

fisieke simptome (vergelyk Paragraaf 2.4. 1) van UWS elke proefpersoon 

presenteer, wat die aanvangsouderdom is waarop die simptome sigbaar 

geword het en wat die intensiteit daarvan is. Hierdie lyste sal saam met die 

ouers en lyers deur die navorser voltooi word. 
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FIGUUR 14: KONTROLELYS A 

DIE FISIEKE SIMPTOME BY UWS-L YERS 

Simptome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem 

Velletsels: 
Gesig 
Nek 
Oksillae 
Elmboe 
Arms 
Hande: Dorsaal 

Palms 
Lyf 
Kniee 
Bene 
Voete 

Stralekringvoorkoms 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle 

Tong styf en minder 
beweegtik 

-
Obstruksie in speekselkliere 

Tande: Ontbreek 
Swak 

Haargroei: 
Wimpers 
Ooghare 
Agterkop 

Naelgroei 

Nasale afwykinge 

Verkalking op die brein 

Kontrolelys B (FIGUUR 15 op p. 158) sal gebruik word om vas te stel watter 

neuropsigiese komplikasies (vergelyk Paragraaf 2.4.2) by die persone 

teenwoordig is. 
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FIGUUR 15: KONTROLELYS B 

DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES VAN UWS-L YERS 

Simp tome Aanvangsouderdom lntensiteit 

Probleme met geheue 

Agterdogtig 

Aggressief 

Parano'iese simptome 

"Deja-vu" sensasies 

Verlaagde/verhoogde 
pyndrempel 

Epileptiese aanvalle 

(Hierdie terminologie sal aan ouers en lyers verduidelik word tydens die voltooiing van 
die vraelys.) 

b) Die vraelyste 

i) Die vraelys vir die proefpersone (Vraelys A) 

Die vraelys vir die UWS-Iyer word gebruik om die uitwerking van 

diebeperkinge wat die lyer beleef te bepaal, en om inlfgting uit sy 

leefwereld oor sy relasies en sosialisering, asook oor sy belewinge van die 

siekte, te bekom. Die vrae is onder die volgende afdelings opgestel: 

- vrae oor die seH/consep 

- vrae oor depressie 

- 'vrae oor die implikasies van die stemprobleem en belewinge in die 

verband 

- vrae oor remminge ten opsigte van sosialisering 

- vrae oor die implikasies van die vel/etse/s en belewinge in die verband 

- vrae oor remminge in funksionering 

- vrae gebaseer op die kriteria vir gestremdheid 

- vrae oor algemene aanpassing 



-159-

VRAEL VS A: Vir die proefpersoon 

Naam van persoon ..........•......................••.•.••. 

Ouderdom . . . . . . • . . . . . . . . • • • Geslag .................... . 

Hierdie is 'n vraelys om vas te stel hoe jy as UWS-Iyer voel oor die feit 

dat jy die siekte het en om te bepaal hoe jy die situasie beleef. Aile 

antwoorde sal uiters vertroulik hanteer word. Beantwoord die vrae 

asseblief so eerlik as moontlik. Onthou daar is geen regte of verkeerde 

antwoorde op die vrae nie. 

Afdeling A: Die seHiconsep 

- Voel jy soms skaam? In watter situasies? 

- Voel jy selfbewus? Wanneer? 

- Hoe voel jy as mense na jou kyk wanneer jy praat? 

- Hoe voel jy as mense vir jou iets se oor jou spraak? 

- Kan jy jouself handhaaf as dit nodig is? lndien jou antwoord ja is, 

hoe doen jy dit? lndien jou antwoord nee is, waarom is dit vir jou 

moeilik? 

- Beleef jy sukses in dinge wat jy doen? Noem. 

Afdeling 8: Depressie 

- Voel jy terneergedruk omdat jy UWS het? 

- Voel jy kwaad omdat jy UWS het? Vir wie is jy kwaad en wat doen 

jy dan? 

- Voel jy soms gefrustreerd omdat jy UWS het? Wat frustreer jou en 

wat doen jy dan? 

Afdeling C: Remminge ten opsigte van sosialisering 

- Sou jy se dat jou sosialisering deur jou onvermoe tot normale spraak 

geraak word? 

- Vind jy sosialisering met die portuurgroep moeilik? Waarom? 
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- Voel dit vir jou of jy moeilik deur ander mense aanvaar word? lndien 

wei, wat dink jy sou die rede daarvoor wees? 

- Voel dit vir jou of jy makliker aanvaar sou word as jy nie UWS gehad 

het nie? 

- Voel dit soms vir jou of jy nie aan die ver\l.•agtinge van die groep kan 

voldoen nie? In watter opsigte? 

- Het jy al gevoel daar word teen· jou gediskrimineer? Brei asseblief 

daarop uit. 

- Voel jy soms eensaam omdat jy UWS het? 

- Ondervind jy problema met mense van die teenoorgestelde geslag? 

Vertel daarvan. 

- Voel dit vir jou of ander op jou neersien? 

- Hoe word jou verhouding met jou ouers geraak deur die feit dat jy 

UWS het? 

- Hoe word jou verhouding met jou broers en susters geraak deur die 

feit dat jy UWS het? 

- Ondervind jy problema om met ander oor die weg te kom? 

- Verander jy dikwels van groepe? 

- Sukkel jy om jou werk te behou? 

- Het jy 'n behoefte aan en hunkering na vriendskappe? 

Afdelilig 0: lmplikasies van die stemprobleem 

- Hoe beleef jy kommunikasie met ander mense? 

- Hoe voel jy as ander mense nie kan hoor wat jy se nie, of aanmekaar 

vir jou se: "Ek hoor nie wat jy se nie. "? 

- Is jy ooit gespot oor jou stem? Watter name is jy genoem? 

- Voel jy soms uitgesluit as jy nie so gemaklik kan saamgesels nie? 

- Voel dit soms vir jou of jy met jou stem ander mense se aandag trek? 

- In watter mate sou jy se word jy deur die feit dat jy nie normale 

spraak het nie, gerem? 

- Sou jy se dat jou sosialisering deur jou onvermoe tot normale spraak 

geraak word? 
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- Hoe voel jy as mense met wie jy nie praat nie, na jou kyk wanneer jy 

praat? 

- Hoe voel jy as mense vir jou iets oor jou spraak se? 

Afdeling E: lmplikasies van die ve/letsels 

- Hoe voel jy oor die velletsels wat by jou teenwoordig is? 

- Sou jy graag medikasie wou he om jou vel te verbeter? 

- Hoe dink jy raak jou vel jou voorkoms? 

- Dink jy dat die velletsels vir jou 'n belemmering is? 

Afdeling F: Remminge in funksionering 

- Voel dit vir jou of daar geleenthede by jou verbygaan wat jy nie kan 

gebruik nie omdat jy UWS het? 

- Wat sou jy baie graag wou doen indien jy nie deur UWS aan bande 

gele was nie? 

- Voel dit vir jou of UWS jou in jou funksionering rem? Beskryf 

asseblief. 

- Voel dit vir jou of UWS dinge vir jou moeilik maak? In watter opsig? 

- In w~tter mate sou jy se word jy deur die feit dat jy nie normale 

spraak het nie, gerem? 

- Dink jy dat die veUetsels vir jou 'n belemmering is? 

- Was dit al vir jou nodig om, omdat jy UWS het, iets anders te doen 

as wat jy graag sou wou doen? 

- Word jy geleenthede tot deelname aan aktiwiteite misgun omdat jy 

UWS het? 

- Word jy geleenthede gegun om verantwoordelikhede te neem? 

Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

- Pia die simptome van UWS jou? Watter simptome en hoe pia dit jou? 

- Voel dit vir jou of jy anders as ander persone van jou ouderdom is? 

Beskryf hoe jy voel. 

- Voel dit vir jou of jy nie 'n normale persoon is nie? 
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- Voel jy soms "uit" omdat jy van ander mense verskil? 

- Het dit al ooit vir jou gevoel of jy meer as ander moet doen om 

dieselfde prestasies te behaal of erkenning te kry? lndien jou 

antwoord ja is, in watter opsigte? 

- Het jy al beleef dat mense ongemaklik in jou teenwoordlaheid 

voorkom? 

Afdeling H: Algemene aanpassing 

- Hoe voel jy omdat daar geen medikasie, of vooruitsigte dat die 

toestand kan verander, vir UWS is nie? 

- Wat is jou grootste vrees oor UWS? 

- Wat sou jy se is die belangrikste problema wat UWS vir jou 

veroorsaak? 

- Wat is vir jou die moeilikste om te aanvaar in verband met die feit dat 

jy UWS het? 

- Wat is vir jou die moeilikste om te hanteer in verband met die feit dat 

jy UWS het? 

- Skryf asseblief in jou eie woorde neer hoe jy voel oor die siekte en/of 

die effek daarvan op jou lewe. 

ii) Die vraelys vir die ouers (Vraelys B) 

Die vraelys vir die ouers van die UWS-Iyer, deur die navorser 

saamgestel, word gebruik om die belewinge van die ouers te bepaal. 

VRAEL YS B: Vir die ouers 

Naam/ e van ouers ........................................ . 

Hierdie vraelys is daarop gerig om u persoonlike belewinge oor die feit 

dat u kind UWS het, te verken. Aile antwoorde word vertroulik 

hanteer. U antwoorde sal die navorser help om die problema wat die 

UWS-Iyer en sy gesin ervaar, te identifiseer. Beantwoord al die vrae 
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asseblief so eerlik as moontlik. Onthou daar is geen regte of verkeerde 

antwoorde op die vrae nie. 

- Watter van die volgende emosies het u oor u kind se toestand beleef? 

Merk asseblief. 

Skok Ontkenning 

Skuldgevoelens Woede 

Skaam Verlee 

Aggressie Hartseer 

Selfverwyt Mislukking 

Magteloosheid Bang 

- Noem asseblief enige ander emosies wat u beleef het en wat dalk nie 

hier genoem is nie. 

- Voel dit vir u of die situasie vir u veeleisend is? 

- Voel dit of u 'n verlies van u selfbeeld beleef omdat u kind UWS het? 

- Het u laer verwagtinge van u kind omdat hy/sy UWS het as wat u 

sou gehad het as hy/sy nie die siekte gehad het nie? 

- Word u verwagtinge van u kind se toekoms deur sy siekte geraak? 

- Voel u bekommerd oor u kind? Waaroor? Brei asseblief uit. 

- Het die feit dat u kind UWS het, ooit enige van die volgende 

gedragsuitinge by u laat ontstaan: 

Slaapsteurnisse 

Toename in rook 

Behoefte aan kalmeermiddels 

Nagmerries 

Eetsteurnisse 

- Beleef u stres wanneer u aan u kind se toekoms dink? 

- Voel u bekommerd oor die kwaliteit van u kind se /ewe in 

volwassenheid? 

- Voel dit of UWS by u kind vir u meer stres Ia at beleef. 

- Is daar by u onsekerheid oor enige van die aspekte van die siekte? 

Merk asseblief. 
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Simptome 

Prognose 

- Noem enige ander fasette waaroor u graag meer sou wou weet. 

- Was dit vir u moeilik om by u kind se siekte aan te pas? 

- Vind u dit moeilik om u kind se situasie te aanvaar? 

- Het u kind ooit oorbeskerm? 

- Beleef u gevoelens van magteloosheid en ontoereikendheid omdat u 

niks aan die siekte kan doen nie? 

- Watter invloed het die feit dat u kind UWS het, op die res van die 

gesin? 

- Het u al gei"soleerd gevoel as gevolg van die seldsaamheid van u kind 

se siekte? 

- Het u 'n behoefte gevoel om met ander UWS-Iyers se ouers te kan 

kommunikeer? 

- Waaroor sou u graag met sulke ouers wou gesels? 

- Watter besondere probleme het u ten opsigte van u kind se situasie 

beleef? 

- Skryf ass~blief in u eie woorde neer hoe u oor die siekte en/of die 

effek daarvan op u lewe voel. 

- Watter van die volgende gedragswyses het u by u kind waargeneem: 

Aggressie 

Woedeuitbarstings 

- Moedeloosheid 

Frustrasie 

Huilerig 

Bakleierig 

- Wat is u kind se tipiese reaksie op frustrasie? 

- Is daar enigiets besonders oor u kind se situasie wat u graag onder 

my aandag wil bring? 

5.3.3.2 Gestandaardiseerde vraelyste 

Die volgende gestandaardiseerde vraelyste sal gebruik word om duidinge 

van die proefpersone se be/ewing van die seH, die seHkonsep, die 
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teenwoordigheid van angsvlakke en depressie, asook die aard van die 

re/asies en sosialisering vas te stel: 

a) 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF) 

Die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-Pf) vir volwassenes en die 

Hoerskool Persoonlikheidsvraelys (HSPV) vir hoerskoolleerlinge sal gebruik 

word om vas te stel watter persoonlikheidsfaktore sterk by die proefpersone 

figureer. lnligting oor die aard van die selfkonsep, die angsvlakke en die 

aard van hulle relasies en sosialisering sal uit hierdie vraelyste bekom word. 

Die volgende persoonlikheidsfaktore word met die twee vraelyste gemeet: 

A: Skisotomie ~ Affektomie 

8: Onintelligent ~ Intelligent 

C: Lae Ego ~ Egosterkte 

D: Flegmaties ~ Prikkelbaarheid 

E: Onderdanig ~ Dominant 

F: Sober ~ Sorgvry 

G: - Sllperego ~ + Superego 

H: Skugter ~ Avontuurlustig 

I : Gehardheid ~ Emosioneel gevoelig 

J: Lewenslustig ~ lndividualisties 

L: Geborgenheid ~ Agterdogtigheid 

M: Prakties ~ Onkonvensioneel 

N: Na"ief ~ Skerpsinnig 

0: Selfvertroue ~ Skuldgevoelens 

01: Konserwatief ~ Radikaal 

02: Groepafhanklik ~ Selfgenoegsaam 

03: - Selfsentiment ~ + Selfsentiment 

04: Ontspanne ~ Gespanne 

Die resultate behaal op Faktore C, L, 0, OJ en 04 sal met die resultate op 

die IPAT-Angsskaal vergelyk word. 
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b) Emotional Profile Index (EPI) 

Die EPI onderskei grondliggende persoonstrekkel gebaseer op agt primere 

gevoelsdimensies (Du Plessis 1986:7&8)1 vir hoerskoolleerlinge en 

volwassenes. Die volgende bipolere komponentel met die onderliggende 

emosie in hakiesl word gemeet: 

- Behoedsaam (vrees) teenoor aggressie (woede) 

- Gehoorsaam (aanvaarding) teenoor wantrouig ( verwerping) 

- Beheersd (verwagting) teenoor wankontrole (impulsiwiteit) 

- Sosiaal (vreugde) teenoor somber (hartseer) 

In Vooroordeelskaal is ook ingebou. 

Die EPI sal gebruik word om veral duidinge van depressie en In aanduiding 

van die aard van die selfkonsep en sosialisering te kry. 'n Lae telling op die 

vooroordeelkomponent kan moontlik op negatiewe selfkonsep dui (DuPlessis 

1986:Bylaag D). 

c) PHSF-Verhoudir.gevraelys 

Die doel van die PHSF-Verhoudingevraelys is om deur middel van 11 

komponente die persoonlikel huislike, sosiale en formele verhoudinge van 

hoerskoolleerlinge, studente en volwassenes te meet. Duidinge kan verkry 

word van die persoon se selfkonsep deur na die komponente selfvertrouel 

eiewaardel selfbeheer en senuweeagtigheid te kyk. Die komponehte 

gesinsinvloed en persoonlike vryheid toon die aard van die gesinsrelasies 

aanl terwyl sosia/iteit en formele verhoudings die sosiale relasies 

verteenwoordig. Die morele inslag en 'n gewensdheidskaal is ook in die 

vraelys vervat. 
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d) Die IPAT-Angsskaal 

Cattell et a/ (1989:19-21) beveel aan dat die resultate van hierdie vraelys 

aanvullend tot die 16-PF gebruik word om as leidrade by die ontleding van 

die oorsprong en uitdrukking van enige gegewe angspeil te dien. 

Die skaal bevat vyf angskomponente: 

Faktor C: Gebrekkige Ego: 'n Hoe telling beteken dat 'n onveilige ego, 

met baie egoverdedigings, angs opwek. 

Faktor L: 

Faktor 0: 

Agterdogtigheid: Sosiale problema kan tot isolasie en angs lei. 

Geneigdheidtot skuldgevoelens: Hierdie komponent van angs 

staan in verband met gevoelens van onwaardigheid, 

terneergedruktheid en skuld. In die uiterste vorm kom die 

patroon klinies ooreen met depressiewe reaksies. 

Faktor 03: Gebrekkige seHsentiment: 'n Hoe telling dui op 'n onvermoe 

om gedrag by 'n duidelike selfbegrip aan te pas. 

Faktor 04: Gespannenheid as gevolg van id-druk: Hierdie is een van die . 
belangrikste komponente van angs en kan as geneigdheid tot 

emosionaliteit, stespannenheid, prikkelbaarheid en senuwee

agtigheid beskryf word. 

5.3.3.3 Projeksiemedia 

Projeksiemedia sal gebruik word omdat projeksies die persoon in staat stel 

om sy eie gevoelens en gedraginge aan ander toe te skryf sodat hy sonder 

bedreiging die mepere momente van sy persoonwees kan openbaar. Sy 

werklike wereldverhoudinge kan so openbaar gemaak word (Van Niekerk 

1978:128). Hierdie medium is veral nodig vir die persoon wat geneig is tot 

voordoening. 

Die volgende projeksiemedia sal ingeskakel word: 
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a) ROTTER (Onvohooide sinne) 

ROTTER se onvoltooide sinne gebruik taal as medium van projeksie en 

verskaf 'n kykie in die persoon se belewinge en leefwereld. Veral response 

op dig vrae wat die proefpersoon se liggaamlikheid raak, asook die van 

toepassing op sy relasies, sy toekomsgerigtheid en sy angsbe/ewinge, kan 

besondere insigte verskaf. 

Die onderstaande weergawe van die onvoltooide sinne sal in die ondersoek 

gebruik word. 

ROTTER (Onvoltooide sinne) 

NAAM 

VANDAG SE DATUM ____ GEBOORTEDATUM _____ _ 

Deur hierdie 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 jy in 'n volsin antwoord. 

Wees baie eerlik in jou antwoorde. 

1 Ek hou van ...................................... . 

2 Die gelukkigste oomblik ............................. . 

3 Ek voel ......................................... . 

4 

5 

6 

Snags in my bed 

Selfs my beste vriend(in) 

Ek wil baie graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 As ek dit eendag kan bekostig ......................... . 

8 Ek verdra nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 My vriende weet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 Ek is spyt ....................................... . 
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11 Die beste ........................................ 
12 Mense wat my nie verstaan nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 Ek vererg my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14 'n Moeder is 

1 5 My grootst~ vrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Ek kon nooit ..................................... . 

17 Dit walg my ..................................... . 

18 Toe ek 'n kind was ................................ . 

19 Ek ly .......................................... . 

20 Ek sal nooit vergeet nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 My senuwees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 ........................ . 

28 Ek het 9een tyd vir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29 Ek voel 'n behoefte a an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 Ek geniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 Ek haat ........................................ . 

32 Ek is baie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 Die enigste struikelblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34 Ek wens ........................................ . 

35 My vader ....................................... . 

36 In die geheim .................................... . 

37 Die meeste meisies ................................ . 

38 Ek verbeel my soms dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39 Ek het vas besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 Daar is niks wat my so ontstel soos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41 Tot my spyt ..................................... . 

42 Die meeste seuns 
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43 My grootste gebrek 

44 Ek strewe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45 My sterkste begeerte 

b) Tematiese Appersepsi~toets (TATJ 

Die Tematiese Appersepsie Toets {TAT) verskaf kennis en insig aangaande 

die proefpersoon se leefwereld (Du Toit & Piek 1974:9). Dit toon 

- onbewuste gevoelens, gedagtes, motiewe en wense, asook moontlike 

angs- en aggressiev/akke en die moontlikheid van depressie en 

seHmoordgedagtes, asook 

- die aard van verhoudinge met ouers, ander volwassenes, kinders en dinge. 

Die volgende kaarte is vir die doel van die ondersoek geselekteer: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

KAART 1 {Vioolkaart): Die wyse waarop die persoon eise hanteer en 

daarop antwoord. 

KAART 2 { Gesins-kaart): Die persoon se belewing van en 

betrokkenheid by die gesin. 

KAART 38M {Die "verslae"-figuur-kaart): Die hantering van 

aggressie na binne as reaksie op frustrasie. 

KAART 6BM {Die seun-moeder-kaart): Die aard en gehalte van die 

seun-moeder-verhouding. 

KAART 7BM {Die seun-vader-kaart): Die aard en gehalte van die 

seun-_vader-verhouding. 

KAART SBM {Die "operasie"- kaart): Hierdie kaart verteenwoordig 

meer direkte aggressie, aggressie na buite gerig. 

KAART 13MF {Die seksuele kaart): Die seksuele aard van die kaart is 

onvermydelik. 

5.4 DIE VERDERE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 
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5.4. 1 MET DIE PROEFPERSONE 

5.4.1.1 Kontrolelys 1 en Vraelys A 

Kontrolelys 1 (FIGUUR 13 op p. 157) word voltooi met behulp van die 

antwoorde op die vrae wat aan die proefpersoon gestel en deur 

waarneminge van die ondersoeker I wat met die toestand bekend is. Vraelys 

A (vir die UWS-Iyer I op p. 159 - 162) sal deur die proefpeFsoon self voltooi 

word. 

5.4.1.2 Toepassing van die media 

Die media (in Paragraaf 6.4.3 bespreek) sal met al die proefpersone 

afgeneem word. 

5.4.2 MET DIE OUERS VAN DIE PROEFPERSONE 

5.4.2.1 Kontrolelys 2 

Kontrolelys 2 (op p. 158) word deur albei ouers voltooi. Kontrolelys 1 vir 

die proefpersone (op p. 157) sal finaal saam met die ouers voltooi en die 

antwoorde wat die proefpersone gegee hetl met die antwoorde wat die 

ouers verskaf hetl geverifieer word. 

5.4.2.2 Vraelys B 

5.4.3 

Vraelys B (vir die ouersl op p. 162 - 164) sal deur die proefpersone se ouers 

voltooi word. 

INTERPRETASIE VAN DIE RESULTATE VAN DIE MEDIA WAT IN DIE 

ONDERSOEK TOEGEPAS WORD 
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5.4.3.1 Die ongestandaardiseerde vraelyste 

Die ongestandaardiseerde vraelyste word volgens die indeling in Paragraaf 

5.3.3. 1 {b) gei'nterpreteer. 

5.4.3.2 Die gestandaardiseerde vraelyste 

Die resultate van die gestandaardiseerde vraelyste (in staneges of stiene 

uitgedruk) word soos volg ge"interpreteer: 

16-PF/HSPV 

Die resultate van hierdie twee vraelyste word bipolar voorgestel 

[vergelyk Paragraaf 5.3.3.2(a)]. 'n Persoon toon 'n geneigdheid om 

volgens een van die twee persoonlikheidstrekke wat deur die twee pole 

verteenwoordig word, op te tree. Daarom sal stiene 1 - 5 as betekenis

vol vir die persoonlikheidstrek van die eerste pool en stiene 6 - 1 0 as 

betekenisvol vir die persoonlikheidstrek van die teenoorstaande pool 

beskou word. 

EPI 

Die resultate van hierdie vraelys word ook bipolar voorgestel [vergelyk 

Paragraaf 5.3.3.2(b)]. Tellings 1 - 50 word vir hierdie vraelys as 

betekenisvol vir die persoonlikheidstrek van die eerste pool, en tellings 

51 - 1 00 as betekenisvol vir die persoonlikheidstrek van die 

teenoorstaande pool beskou. 

PHSF 

Die resultate van hierdie vraelys word unipolar [vergelyk Paragraaf 

5.3.3.2(c)] met staneges voorgestel. Staneges 1 - 4 word as nie

betekenisvol en staneges 6 - 9 as betekenisvol vir daardie spesifieke 

faktor geneem. 

Angsskaal: 

Die resultate van hierdie vraelys word unipolar (vergelyk Paragraaf 

5.3.3.2d) met stiene voorgestel. Stiene 1 - 5 word as nie-betekenisvol 
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en stiene 6 -10 as betekenisvol vir daardie spesifieke faktor geneem. 

INTEGRERING VAN DIE RESULTATE UIT DIE ONDERSOEK VERKRY TER 

BEANTWOORDING VAN DIE NAVORSINGSHIPOTESES 

Vir die beantwoording van die navorsingshipoteses sal die resultate van die 

verskillende media vir elke proefpersoon ge"integreer word. Daar sal 

aangedui word watter komponente of afdelings van die vraelyste vir die 

verskillende navorsingshipoteses gebruik word. 'n Uiteensetting hiervan 

word hieronder gegee. 

5.4.4.1 Navorsingshipotese 1 

Die UWS-Iyer se seHkonsep is betekenisvol negatief. 

* Uit die 16-PF/HSPV: 

Faktor + D Prikkelbaarheid (minderwaardigheid en oorkompensasie} 

Faktor - G Lae superegosterkte (nie selfstandig nie, emosioneel 

afhanklik) 

Faktor - QJ : Gebrekkige selfsentiment (volg eie aandrange, 

onbeheerste emosionaliteit) 

* Uit die EPI: 

* 

- Beheersd (gebrekkige selfbeheer) 

Uit die PHSF: 

- Selfvertroue 

- Eiewaarde 

- Selfbeheer 

+ Senuweeagtigheid 

- Gesondheid 
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* Uit die ROTTER: 

T oepaslike response 

* Uit die TAT: 

Kaart 1 : Antwoord op die eise van die lewe 

* Uit Vraelys A: 

Afdeling A: Die selfkonsep 

Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoii angsvlakke wat tot depressie, en moontlik ook 

seHmoordneigings, aanleiding kan gee. 

* Uit die 16-PF/HSPV: 

Faktor - C : Egoswakheid (raak maklik ontsteld, neurotiese 

uitputting, angs, wys emosies) 

* Faktor - F 

* Faktor + I 

* Faktor + L 

* Faktor + 0 

* 

* 

Faktor - 03 

Faktor + 04 

* Uit die EPI: 

Soberheid (angstig, vreesagtig, skaam, depressief, 

senuweeagtig) 

Emosionele gevoeligheid (selfbewus, somatiese angs, 

vreesagtig) 

Agterdogtig (aggressief, kort van humeur, 

vyandig, skepties) 

Skuldgeneigdheid ( bekom merd, angstig, 

terneergedruk, huil maklik, oorheers deur buie, 

hipochondries, fobiese simptome) 

Gebrekkige selfsentiment (onbeheersd) 

Gespanne (gespanne, gefrustreerd, oorspanne, 

prikkelbaar en gejaagd) 

+ Behoedsaamheid (vrees, angstigheid) 



* 

* 

-175-

+ Somber (hartseer, depressief, somber) 

+ Wantroue (ontevredenheid en verwerping) 

- Beheersd (min selfbeheer) 

+ Aggressie (baie woede en wys dit, bakleierig, aggressief) 

Uit die IPAT-Angsskaal: 

(Word met dieselfde faktore op die 16-PF/HSPV vergelyk) 

Faktor + C 

Faktor + L 

Faktor + 0 

Faktor + QJ 

Faktor + Q4 

Onbewuste angs 

Bewuste angs 

Uit die ROTTER: 

Gebrekkige egosterkte ( onvermoe om op gepaste 

wyse aan spanning uiting te gee) 

Agterdogtig (lei tot isolasie en angs) 

Geneigdheid tot skuldgevoelens (voel onwaardig, 

terneergedruk, skuldgevoelens en depressie) 

Gebrekkige selfsentiment ( onvermoe om gedrag 

aan te pas) 

Gespanne (emosioneel, gespanne, prikkelbaar, 

senuweeagtig) 

T oepaslike response 

* Uit die TAT: 

Toepaslike response 

* Uit Vraelys A: 

Afdeling 8: Depressie 

5.4.4.3 Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van sy fisieke voorkoms. 
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Uit die 16-PF/HSPV: 

Faktor + I Emosionele gevoeligheid (hipochondries, angstig, 

aanvaar nie maklik gebreke nie}. 

* Uit die EPI: 

- Gehoorsaam (nie-aanvaardend} 

* Uit die ROTTER: 

T oepaslike response 

* Uit die TAT: 

* 

T oepaslike response 

Uit Vraelys A: 

Afdeling 0: lmplikasies van die stemprobleem 

Afdeling E: lmplikasies van die velletsels. 

5.4.4.4 Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

beinvloed. 

* Uit die 16-PF/HSPV: 

Faktor -A 

Faktor -H 

Faktor +02 

Terughoudendheid {koel, afsydig, wantrouig, skepties, 

nie gewild nie) 

Skugterheid (skaam, bedeesd, teruggetrokke, ingetoe 

in die aanwesigheid van die teenoorgestelde geslag} 

Selfgenoegsaam (stil, geen sosiale belangstelling of 

verbintenisse nie) 

* Uit die EPI: 

- Gehoorsaam (onaaAvaardend, onbetroubaar) 
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- Wankontrole (geneig om van sosiale kontak te onttrek) 

+ Wantroue (verwerp mense) 

- Beheersd (min selfbeheer) 

+ Aggressief (bakleierig, aggressief, rebels) 

- Sosiaal (asosiaal, introvert, onttrek en kom gei"soleerd voor) 

Uit die PHSF: 

- Selfbeheer 

- Gesinsinvloed 

- Persoonlike vryheid 

- Sosialiteit (G) 

- Sosialiteit (S) 

- Formele verhoudings 

Uit die ROTTER: 

Toepaslike response 

Uit Vraelys A: 

Afdeling C: Remminge t.o.v. relasies en sosialisering 

5.4.4.5 Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd beskou kan word. 

* Uit Vraelys A: 

Afdeling C: Remminge t.o.v. relasies en sosialisering 

AfdeJing F: Remminge in funksionering 

Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Afdeling H: Algemene aanpassing 
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5.4.4.6 Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te funksioneer. 

Samevatting van bogenoemde bevindinge 

5.4.4. 7 Navorsingshipotese 7 

Die ouers van die UWS-Iyer benodig terapie. 

* Uit Vraelys B 

Die navorsingshipoteses sal in HOOFSTUK 7 aan die hand van bogenoemde 

uiteensetting en die opsommende persoonsbeeld wat van elke persoon 

saamgestel sal word, getoets en beantwoord word. 

5.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die doelstellings vir die ondersoek gegee en die 

navorsingshipoteses gestel. Daar is ook na die metode van ondersoek en 

die steekproef verwys. Die media wat in die ondersoek gebruik sal word, 

sluit ongestandaardiseerde- en gestandaardiseerde vrae/yste, asook 

projeksiemedia in. Kontrolelyste en vraelyste wat vir lyers en ouers gebruik 

word, is in die hoofstuk bespreek. 

Die wyse waarop die resultate van die empiriese ondersoek ge"interpreteer 

sal word om die navorsingshipoteses te toets, is ook uiteengesit. 

Die gegewens van die empiriese ondersoek word in HOOFSTUK 6 gegee. 
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HOOFSTUK 6 

DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

6.1 INLEIDING 

In HOOFSTUK 5 is die navorsingsontwerp in besonderhede bespreek. In 

hierdie hoofstuk word besonderhede van die empiriese ondersoek gegee. Ter 

wille van anonimiteit en as gevolg van die sensitiwiteit van die inligting sal 

die persone nie ge"identifiseer word nie! 

Die resultate van die ongestandaardiseerde vraelyste en die onvoltooide sinne 

sal nie in besonderhede gegee word nie, slegs betekenisvolle response sal 

aangehaal word. Die tellings van die gestandaardiseerde vraelyste word vir 

elke proefpersoon gegee, maar sal in HOOFSTUK 7 vergelykenderwys tussen 

al die proefpersone in tabelvorm herhaal word. 

Daarna sal in HOOFSTUK 7 gepoog word om 'n samevatting uit die verkree 

resultate te maak om die navorsingshipoteses te beantwoord en bepaalde 

tendense te identifiseer waarop moontlike intervensie gebaseer kan word. 

6.2 DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 

Die navorser sal individueel met elke proefpersoon werk. Eerstens sal 'n 

kontaksessie gereel word waartydens die navorser en die proefpersoon 

mekaar kan leer ken. Daarna sal die kontrolelyste saam met die proefpersoon 

voltooi en vrae wat opduik, beantwoord word. Terwyl die proefpersoon 

daarna Vraelys A (p. 159 - 162) beantwoord, sal die navorser met die ouers 

gesels. Gedurende hierdie sessie sal die inligting op die kontrolelyste met die 

ouers geverifieer en die historisiteit verkry word. Daarna sal die ouers gevra 

word om gesamentlik Vraelys B (p. 162 - 164) te voltooi. Die proefpersoon 

sal dan onder toesig van die navorser die oorblywende media beantwoord. 
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Die gegewens van die toepassing van die verskillende media word vervolgens 

vir elke proefpersoon gegee. 

6.3 DIE TOEPASSING VAN DIE MEDIA OP DIE PROEFPERSONE 

6.3. 1 DIE EERSTE PROEFPERSOON 

6.3.1.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteit 

Persoon 1 is 'n een-en-twintigjarige student, besig met sy B.Com.(Honns)

studie. Hy woon in 'n kommune en is baie betrokke by universiteits- en 

kerklike aktiwiteite. Hy is die oudste van drie kinders (het nog 'n broer en 'n 

suster) en die enigste UWS-Iyer in die gesin, trouens in die familie. Hy het 

tans, vir die eerste keer, 'n verhouding met 'n meisie. Persoon 1 kom uit 'n 

middelklas sosio-ekonomiese omgewing, uit 'n Afrikaanssprekende gesin wat 

nog tradisionele waardes hou. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Volgens die moeder was haar swangerskap normaal, maar Persoon 1 is twee 

maande prematuur gebore. Om hierdie rede washy vir ongeveer twee weke 

in 'n broeikas. Aanvanklik is asemhalingsprobleme weens onderontwikkelde 

Ionge ondervind. Behalwe vir die feit dat hy baie gesukkel het om te sluk en 

die voedingspypies deur die neus 'n aantal kere weer teruggeplaas moes 

word alvorens hy in staat was om selfstandig te suig en sluk (moontlik gerem 

deur mindere beweeglikheid van die tong), was hy gesond en het goed 

gevorder. 

Hy het fisieke ontwikkelingsmylpale soos sit, kruip, loop en praat saam met 

sy portuur bereik. Opvallend egter was die feit dat hy tot ongeveer drie 
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maande ouderdom besonder maklik verstik het, en baie stadig gedrink het 

tydens voedings, asook die feit dat hy baie sag gehuil het. Wanneer hy 

oenskynlik ernstige ongemak of pyn verduur het, het sy stem selfs 

weggeraak wanneer hy baie intens gehuil het. Die aanvanklike verklaring 

hiervoor was dat die stemkas beskadig kon gewees het met die ;'1 en 

uitplasing van voedings- en asemhalingsbuise. In retrospeksie lyk dit of dit 

meer waarskynlik aan die effek van UWS toegeskryf kan word. 

Op die ouderdom van drie jaar was sy stem opvallend anders as die portuur 

s'n. Hy het sag gepraat, of met 'n hees stem. Wanneer hy hard probeer 

praat het, was sy stem op 'n besonder hoe toonhoogte of het dit maklik 

weggeraak. Dit het daartoe gelei dat met spraakterapie begin is, wat 

aangehou het tot hy in graad een was, toe vasgestel is dat hy aan UWS ly. 

Die spraakterapie was onsuksesvol omdat terapeute nie presies geweet het 

wat hom makeer het nie. Terapie is m) die diagnose van UWS gestaak omdat 

die toestand aan die terapeute onbekend en geen terapie bekend was nie. 

Aan die anderkant was dit ook nie moontlik om die fisieke oorsake te 

verwyder nie. 

Die eerste tekens van velletsels het reeds verskyn toe hy op ongeveer tien 

maande begin kruip het. Stukkende plekkies het baie lank geneem om te 

genees en lelike letsels gelaat. Op ses-jarige ouderdom is UWS by hom 

gediagnoseer. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome soos in Tabel 4 op p. 182 uiteengesit, kan by hom 

waargeneem word. 
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TABEL 4: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 1 

Simp tome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem Geboorte Ernstig 

Velletsels: 
Gesig Peuterjare Lig 
Nek Geen 
Oksillae Tienerjare Lig 
Elmboe Peuterjare Redelik ernstig 
Arms Geen 
Hande: Dorsaal Kinderjare Lig 

Palms Geen 
Lyf Geen 
Kniee Peuterjare Matig 
Bene Geen 
Voete Geen 

Stralekringvoorkoms Kinderjare Matig 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Redelik ernstig 

Tong styf en minder Kleuterjare Matig 
beweeglik 

Obstruksie in die Puberteit Lig 
speekselkliere 

Tan de: Ontbreek Puberteit Sewe tande 
Swak Kleuterjare Redelik ernstig 

Haargroei: Wimpers Tienerjare Matig 
Ooghare Tienerjare Matig 
Agterkop Babajare Matig 

Naelgroei Kinderjare Lig 

Nasale afwykinge Kleuterjare Lig 

Verkalking op die brein Tienerjare Teenwoordig 

Dit blyk dat 'n redelike aantal van die fisieke simptome van UWS by hom 

teenwoordig is, maar dat hy die toestand in 'n redelik ligte graad het. 

Die neuropsigiese komplikasies word in Tabel 5 op p. 183 aangetoon. 
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TABEL 5: DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES VAN UWS BY 

PROEFPERSOON 1 

Komplikasies Aanvangsouderdom lntensiteit 

Problema met geheue Geen 

Agterdogtig Geen 

Aggressie en woedebuie Peuterjare Redelik ernstig 

Parano"iede ideasie Geen 

"Deja-vu" sensasies Kinderjare Voorvalle beleef 

Verlaagde/verhoogde Kinderjare Verhoogde 
pyndrempel 

Epileptiese Geen 
aanvalle 

Persoon 1 presenteer slegs met enkele van die neuropsigiese komplikasies 

van UWS. 

d) Genealogiese historisiteit 

Genealogiese navorsing het getoon dat tipiese "UWS-vanne" in die 

stamboom van albei ouers voorkom (onder andere Cloete in die moeder se 

geslagsregister} en dat hulle in die voorgeslag verwant moet wees. Die ouers 

is dus albei draers van die geen verantwoordelik vir UWS. Ook was albei 

ouers se voorgeslagte lid mate in die Gereformeerde Kerk (vergelyk Van Rooy 

et a/1991: 160 in Paragraaf 2.3}. Die gesin is lidmate van die Gereformeerde 

Kerk. 

6.3. 1.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a) Gestandaardiseerde media 

Die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-PF) 
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'n MD-telling van 5 is behaal, wat op 'n geringe neiging tot voordoening 

kan dui. 

Persoon behaal die volgende betekenisvolle tellings: 

* Faktor A: Hartlikheid (9) 

Hy blyk warmhartig en innemend te wees en sal gevolglik maklik met 

ander oor die weg kom. 'n Beroep met 'n hoe mate van 

interpersoonlike kontak sal sy behoeftes bevredig. Hy openbaar 

bereidwilligheid om by ander aan te pas. lnterpersoonlike verhoudings 

getuig van opregtheid, bereidwilligheid tot samewerking en om met 'n 

simpatieke oor na ander te luister. 

* Faktor E: Dominant (8) 

Hy beskik oor die vermoe om homself in verskeie omstandighede te 

handhaaf. Hy is inskiklik tot verandering en aanpasbaar in 'n 

verskeidenheid van situasies. Sy gedrag spreek van selfversekerdheid 

en hy is soms eiewys en koppig. Onafhanklike funksionering is vir hom 

van groot belang. Hy is selfgeldend en bereid om met ander mee te 

ding. lnterpersoonlike konflik kan voorkom ashy gekonfronteer word 

deur persone wat oor soortgelyke dominerende eienskappe beskik. Hy 

verkies ook dat die spel volgens sy reels gespeel word. 

* Faktor H: Sosiaal vrypostig (8) 

Hy blyk tipiese avontuurlustige, waaghalsige, vrypostige en energieke 

gedrag te openbaar. Eksterne druk word effektief op 'n passiewe wyse 

hanteer. 

* Faktor 1: Emosionele gevoeligheid (8) 

Hy is geneig tot emosionele gevoeligheid en kan afhanklik, 

oorbeskermd en onseker wees. Om hierdie rede kan hy hulp en 

simpatie by ander soek en mag as 'n veeleisende persoon ervaar word. 
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* Faktor L: Geborgenheid (2) 

Hy bevraagteken nie sommer ander se motiewe nie en is ook nie 

voortdurend op die uitkyk vir vyandiggesindheid by ander nie. 

* Faktor M: Onkonvensioneel (8) 

Hy laat hom nie tot die konvensionele beperk nie. Hy beskik oor 

outonome, interne denke en toon 'n duidelike afkeur in die praktiese 

alhoewel hy 'n goeie verbeelding het. Hy word innerlik gedryf tot 

verbeeldingryke skeppings en idees - hy hou inderdaad daarvan om 

skeppend te skryf. 

* Faktor a 1: Radikaal (8) 

Hy blyk analities, liberaal en innoverend te wees. Hy is in staat om 

effektievye besluite in 'n groep te neem, dog hy sal nie noodwendig 

altyd die steun van alma/ in die groep he nie. Hy is vrydenkend en 

bereid om te eksperimenteer. 

Hy openbaar redelik hoi spanning en angs op Faktor M, maar nie op 

Faktor Q4 nie. 

Samevatting van Persoon 1 se persoonlikheid volgens die 16-PF: 

Hy blyk ekstraversiefte wees, na buite lewend, ongeinhibeerden bedrewe 

in interpersoonlike verhoudinge. Hy is vriendelik, behulpsaam en 

entoesiasties. Aile verhoudinge is vir hom belangrik. Dit kom voor of hy 

oor 'n toereikende selfkonsep beskik aangesien hy homself kan handhaaf, 

selfgeldend kan optree en selfversekerd voorkom. 

- Emotions Profile Index (EPI) 

Persoon 1 to on op hierdie vraelys ook 'n geringe neiging tot voordoening 

(60). Volgens die EPIIyk sy persoonlikheid soos volg: 
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• Gehoorsaam (95) 

Hy blyk vertrouend en liggelowig te wees, geneig om al/es te 

goedertrou te aanvaar, soms ietwat afhanklik, befnvloedbaar en 

impulsief. 

• Wankontrole (72) 

Hierdie eienskap getuig van impulsiewe trekke, asook die voortdurende 

soeke na nuwe ervarings, avontuurlik te wees en nuuskierigheid. 

• Somber (69) 

Hy is tog geneig om treurig en depressief te wees (ooreenkoms met 

onvoltooide sinne). 

• Sosiaa/ (99) 

Persoon 1 is sosiaal, vriendelik en lieftallig; 'n ekstrovert wat van 

mense hou, met warm, vriendelike kontak. 

• Wantrouig (3) 

Die besonder lae telling i<an dui op die feit dat hy nie krities is nie en 

maklik aanvaar wat anders is. Hierdie feit word ook deur sy response 

op die onvoltooide sinne, asook die response op Vraelys A ondersteun. 

Vergelyk ook die resultate op die teenoorstaande trek, Gehoorsaam 

(95). 

• Behoedsaam (35) 

'n Geneigdheid tot waaghalsigheid, wat hom maklik in die moeilikheid 

kan laat beland veral saam met sy geneigdheid tot impulsiwiteit, kan 

probleme veroorsaak. 

• Beheersd (6) 

Min selfbeheersing met gevolglike impulsiwiteit as trek kom sterk na 

vore (vergelyk ook die trekke Gehoorsaam en Wankontrole). 
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Die tellings van enkele saamgestelde dimensies: 

* Sosiaal en Somber albei hoog 

Dit kom voor of Persoon 1 oor 'n sterk gewete beskik (vergelyk 

Egosterkte op die 16-PF), met gepaardgaande maklik opgewekte 

s~uldgevoel (vergelyk Faktor 0 van die 16-PF); 'n verantwoordelike, 

versigtige persoon wat sterk afhanklik van sosiale goedkeuring is. 

* Sosiaal en Wankontrole albei hoog 

Dit lyk of vriendskap vir hom belangrik is (vergelyk onvoltooide sinne), 

dat hy baie sosiale kontak soek, impulsief is en van mense hou 

(vergelyk trekke hierbo bespreek). 

* Wankontrole en Sosiaal albei hoog 

Hy is geneig om avontuurlik op te tree deur aan riskante aktiwiteite 

deel te neem (vergelyk trekke hierbo). 

* Sosiaal en Gehoorsaam albei besonder hoog 

Sterk gen;eig om agterdogtig te wees oor ander mense se motiewe, 

maar hou tog desnieteenstaande v2n sosiale kontak. 

Samevatting van Persoon 1 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Volgens die EPI wil dit voorkom of Persoon 1 baie van mense hou en dus 

redelik sosiaal is, van uitdagings hou en baie geneig tot impulsiewe 

optrede is. 'n Besonder positiewe trek in sy situasie as UWS-Iyer is sy 

geneigdheid om te aanvaar wat anders is, en sy selfgeldende optrede. 

Tog kan hy soms treurig en depressief voel. 

- PHSF 

Dit kom voor of Persoon 1 hierdie vraelys redelik eerlik beantwoord het. 

Vol gens die PHSF lyk Persoon 1 se verhoudinge soos volg: 
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• Die verhouding met die seH 

Dit kom voor of hy oor selfvertroue (5) en eiewaarde (6) beskik. Sy 

selfbeheer (3) is maar relatief laag en hy is nie besonder geneig tot 

senuweeagtigheid nie. Sy gemiddelde telling (4) ten opsigte van sy 

gesondheid !aat dit lyk asof UWS hom nie juis pia nie. (Vergelyk sy 

vermoe om dinge te aanvaar volgens die EPI.) 

• Die verhouding met die gesin 

Dit lyk of Persoon 1 se gesinsverhoudinge (6) positief is. 

• Die sosiale verhoudinge 

Die sosiale verhoudings in die groep (8) blyk in orde te wees. Hy kom 

effe onseker ten opsigte van seksuele verhoudinge (4) voor. 

• Morele inslag 

Sy morele inslag (7) blyk betekenisvol te wees. Hierdie aspek word 

trouen~ deur verskeie ander media bevestig. 

• Die formele verhoudings 

Die formele verhoudinge (7) kom ook baie positief voor. 

Samevatting van Persoon 1 se verhoudinge volgens die PHSF

Verhoudingevraelys: 

Dit kom voor of hy oor gemiddelde selfvertroue beskik, maar betreklik min 

selfbeheer. Dit lyk ook of Persoon 1 se gesins-, sosiale-, morele- en 

formele verhoudinge positief is, maar die seksuele verhoudinge onseker. 

Sy verhouding ten opsigte van sy gesondheid word skynbaar nie deur 

UWS bei"nvloed nie. 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die IPAT-Angsskaal vir Persoon 1 is: 
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* Faktor C-: Gebrekkige ego (2) 

Die lae telling (2) aan die nie-angstige kant toon aan dat hy die vermoe 

het om op 'n gepaste. realistiese manier uitdrukking te gee aan 

spanninge wat frustrasies mag veroorsaak. Daar kan net hierop gewys 

word dat hy geneig i~ om sy toevlug tot alternatiewe uitingswyses 

(skryf van gedigte) te rig. 

* Faktor L: Agterdogtigheid (3) 

Dit wil nie voorkom of Persoon 1 geneig is om agterdogtig te wees nie. 

Daar is 'n positiewe korrelasie met die telling (2) op die 16-PF vir 

hierdie faktor. 

* Faktor 0: Geneigdheid tot skuldgevoelens (5) 

Dit wil voorkom of hy effe geneig is tot skuldgevoelens. 

* Faktor 03-: SeHsentimentontwikkeling (3) 

Dit kom voor of Persoon 1 met sy lae telling (3) aan die nie-angstige 

kant van die skaal in staat is om sy gedrag by 'n gangbare, bewuste 

selfsentiment en sosiaal aanvaarbare standaarde in te ska~el en dus nie 

in hierdie opsig rede tot angsbelewing het nie. Hierdie telling is meer 

positief as die "neutrale" telling op die 16-PF vir Faktor 03 (5). 

* Faktor 04: Gespannenheid (3) 

Dit lyk nie of daar by Persoon 1 angs opgewek word deur druk van die 

id nie. Op die 16-PF to on hy wei 'n gemiddelde mate van spanning op 

hierdie faktor (6). 

Samevatting van Persoon 1 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Met tellings van 5 vir onbewuste angs, 3 vir bewuste angs en 3 op die 

totale skaal, wil dit nie voorkom of Persoon 1 sodanige angs beleef dat sy 

gedrag daardeur bei"nvloed word nie. 
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b) Projelcsiemedia 

- ROTTER (Onvoltooide sinne) 

Die antwoorde op die Onvoltooide dnne lyk soos volg: 

Ek hou van tye saam met goeie vriende en my familie. 

Die gelukkigste oomblik sal wees as ek eendag my kop kan neerle en weet 

ek was suksesvo/. 

Ek voel gelukkig oor my /ewe en hoop ek sal voorspoedig wees. 

Snags in my bed dink ek aan die dag wat verby is en my optrede. 

Selfs my beste vriend(in) verstaan my gevoelens in sekere situasies. 

Ek wil baie graag eendag gelukkig getroud wees met 'n gesin, en 'n goeie 

werk he. 

Ek verdra nie onregverdige mense om my nie. 

My vriende weet dat ek soms opgeruimd en soms neerslagtig is. 

Mense wat my nie verstaan nie, verstaan soms nie die bedoeling met wat 

ek se nie. 

Ek vererg my as mense nie vertrou kan word nie. 

'n Moeder is iemand op wie se skouer mens kan hui/ en probleme mee ksn 

dee/. 

My grootste vrees is dat ek nie kan wees wat ek sou wil wees nie. 

Ek kon nooit dink dat ek so 'n lewenspad sou loop soos nou nie. 

Toe ek 'n kind was, kon ek nog nie oor my eie dinge besluit en dit doen 

nie, nou kan ek. 

Ek ly as ek soms voe/ dat ek nie suksesvol is nie. 

Ek sal nooit vergeet nie dat ek met 'n doe/ op aarde geplaas is. 

My senuwees is sterk want 'n mens moet vasbyt en deurdruk. 

My grootste bekommernis is dat ek mense seermaak met wat ek se of 

doen. 

Die toekoms is onseker, maar ons hoef nie daaroor bekommerd te wees 

nie. 

Ek wonder soms hoe my lew ens pad vorentoe /yk. 
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Mense wat nie van my hou nie, hoef my nie te pia nie. 

Ek geniet dit as mense na my /ulster, vera/ as ek bulle kan laat lag. 

Die enigste struikelblok in die /ewe is 'n mens se eie gedagtes. 

My vader is 'n persoon soos wat ek ook as vader eendag wil wees. 

In die geheim is elke mens maar net mooi nile,._. 

Ek verbeel my soms dat ek gelukkig getroud is en 'n goeie beroep het. 

Tot my spyt het ek nog ni'e alles berei'k wat ek graag wou ni'e. 

Ek strewe na geluk, liefde en samesyn in my /ewe. 

My sterkste begeerte is om eendag as 'n ge/ukkige, vo/kome mens my kop 

neer te /e. 

Samevatting van die interpretasie van die onvoltooide sinne: 

Persoon 1 blyk volgens die onvoltooide sinne 'n baie goed gebalanseerde 

persoon te wees, wat volgens bepaalde waardes willeef en nie deur sy 

probleem ondergekry word nie. Dit kom ook voor of sy verhoudinge in die 

gesin en met vriende gesond is en belangrik vir hom is. Hy identifiseer 

goed met die vaderfiguur en beleef die moeder as ondersteunend. Dit wil 

egter ook voorkom of hy nie al die sukses beleef het wat hy graag sou 

wou nie en dat hy wei toekomsgerig is. 

- Die Tematiese Appersepsie Toets (TAT) 

Persoon 1 is gevra om die TAT ook te doen. Die response van die 

proefpersoon op die verskillende kaarte van die TAT word woordeliks 

gegee en die interpretasie van elke kaart direk daarna in kursief. 

Kaart 1 

"Of hy is moeg geoefen, of hy's sat vir die viool; hy lyk vaak, sy oe is half 

toe. Hy lyk aan die slaap. Hy is gatvol vir die viool. (Wat gaan word?) 

Hy gaan a an die slaap raak". 

Dit w11 voorkom of Persoon 1 hui'weri'g is in sy antwoorde op die eise van 

die /ewe deurdat hy sy response met "of" begin en daardeur 'n alternatief 
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stel, homself daarvan wil distansieer met 'n afwysende passiewe 

handeling. Dit kom ook voor of hy moeg is en aan die eise sou wou 

ontsnap. Hierdie kan ook 'n verwysing wees na sy liggaamsbelewing wat 

besondere eise stel waarop voortdurend reageer moet word omdat hy van 

die normale afwyk ten opsigte van die liggaamlike. Verder kan duidinge 

van depressie, wat met kaart 3 BM geverifieer kan word, in hierdie 

response gelees word. Dit is ook moontlik dat die persoon die taak 

afgewys het, maar die response op kaart 3 ondersteun die eerste 

waarskynlikheid baie sterk. 

Kaart 2 

"Dis een van die prieelplase in Frankryk. Hy is besig om te ploeg of iets. 

Hy is te besig om met een meisie te gesels. En die ander een staan net. 

Die een wat wegloop, lyk bekaf, sy gaan maar huis toe. Hy het sy hande 

vol met die perde, hy kan haar nie keer nie. Die ander een lyk swanger. 

Dis dalk 'n liefdesdriehoek. Die een is nou vies daaroor". 

Verhoudinge word op die kaart herken en geldentifiseer. Die siening van 

die swanger vrou kan die seksuele verteenwoordig, aangesien Persoon 1 

vir die eerste keer in 'n verhouding met iemand van die teenoorgestelde 

geslag betrokke is. Volgens Du Toit & Piek (1987:46) kan die meisie op 

die voorgrond op die selfkonsep dui. Sy respons op die kaart dat die 

meisie op die voorgrond weggaan, kan moontlik op 'n minder positiewe 

be/ewing van die selfkonsep dui. 

Kaart 3 BM 

(Sug, en kyk van nader.) "Dit is 'n meisie wat moedeloos is. Dit lyk soos 

'n mes langs haar, ek kan nie mooi sien nie. Sy het oorweeg om 

selfmoord te pleeg - sy het. of sy wil nog. Sy is nie seker nie. Sy lyk 

ongelukkig omdat die wereld haar verstoot. Sy voel aileen". 

Hier kom Persoon 1 se gedrag op frustrasie na vore, naamlik om 

moedeloos te word. Dit kom voor of hy sterk geneig is om sy aggressie 

op homseH te rig. Verwysing na seHmoord en die sterk reflektering van 
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simptome van depressie, naamlik onge/ukkig, moede/oos, aileen en 

ventote, ondersteun die moontlikheid van onderliggendedepressie waarna 

in kaart 1 verwys is. 

Kaart 6 BM 

"Dis 'n jong outjie en 'n ou tannie, waarskynlik 'n seun en sy rna. Dit lyk 

of hulle slegte nuus gekry het. lemand van die familie is dood of was in 

'n ongeluk. Albei lyk geskok. Hulle het nie so-iets verwag nie. (Wat sal 

word?) Hulle sal mekaar troos". 

Die moeder-seun verhouding word raakgesien en dit /yk of daar interaksie 

en ondersteuning in die verhouding is. 

Kaart 7 BM 

" ... Dis 'n jong ou en 'n ou omie wat gesels of wat. Die jong ou lyk 

bekaf. Dis dalk 'n ~aketransaksie .... die ou oom wil nie toestem nie. Of 

die ou het gevra om met sy dogter te trou. Die oue vind dit amusant en 

die jonge vind dit nie snaaks nie". 

Dit lyk of Persoon 1 die vader as minder toeganklik beleef, nie altyd met 

hom saamstem nie, en asof daar effens afstand tussen hom die 

vaderfiguur kan wees. 

Kaart 8 BM 

(Wag 'n lang ruk.) "Dis 'n ou wat opgestaan het. Die vrou slaap nog. Hy 

lyk moeg. Hy is reeds netjies aangetrek. Die vrou slaap nog, of sy is 

dood. Die ou het haar dalk ontdek. Dit is vir hom 'n groot skok". 

Dit wil voorkom of die kaart vir Persoon 1 ietwat skokkend was, vandaar 

sy aanvanklike huiwering. Hy het die seksualiteit erken. 

Samevattende kommentaar op die TAT: 

Dit wil voorkom of Persoon 1 moeg word in sy antwoorde op die eise wat 

die I ewe a an hom stel, en 'n behoefte het om hom daarvan te distansieer. 

Gevoelens van depressie en verwerping kom na vore, asook die 
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onderliggende vrees dat dit ook in sy verhouding met sy meisie kan 

gebeur. Dit lyk ook nie of hy werklik oor 'n baie positiewe selfkonsep 

beskik nie, en sy tipiese reaksie op frustrasie is een van moedeloosheid. 

c) Ongestandaardiseerde media 

- Vraelys A 

Uit die antwoorde op die vraelys word die volgende belangrike feite 

aangehaal: 

i} Afdeling A: Die selflconsep 

Persoon 1 voel nie skaam of selfbewus nie. Hy kan homself 

handhaaf, word toegelaat om verantwoordelikhede te aanvaar en 

behaal sukses in wat hy doen. Hy voel hy word aanvaar vir "Wie ek 

is en nie hoe ek lyk of klink nie ". 

ii} Afdeling 8: Depressie 

Hy voel nie eintlik terneergedruk, kwaad of gefrustreerd omdat hy 

UWS het nie, maar voel soms wei dat dit onregverdig is. 

iii} Afdeling C: Remminge ten opsigte van relasies en sosialisering 

Hy voel sy sosialisering word positief deur UWS bei"nvloed deurdat 

mense hom gouer leer ken omdat hy opvallend is. Hy word ook deur 

die ponuurgroep aanvaar vir wat hy is. Die verhoudinge met die 

gesin word nie deur UWS geraak nie want "ons weet wat fout is en 

het aanvaar dat dit dee/ van die /ewe is!" Dit lyk of hy onseker voel 

oor seksuele relasies. 

iv} Afdeling D: lmplikasies van die stemprob/eem 

Persoon 1 voel sy kommunikasie met ander is nie werklik 'n groat 

probleem nie, ander moet maar net beter luister. Dit is egter 
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frustrerend as ander nie kan hoor wat hy se nie. Toe hy 'n kind was, 

is hy gespotoorsy stem ("Stemmetjie" genoem). Nou lag hy daaroor. 

Hy voel nooit uitgesluit as gevolg van sy stem nie. Hy trek wei 

aandag met sy stem. maar dit pia hom nie en sy sosialisering word 

nie daardeur beinvloed nie. 

v) Afdeling E: lmplikasies van die ve/letsels 

Sy vellyk wei nie perfek (sonder merke) nie, maar die velletsels pia 

nie regtig nie. Medikasie is ook nie vir hom belangrik nie. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Dit voel soms vir hom of daar geleenthede by hom verbygaan wat hy 

nie kan gebruik nie omdat hy UWS het, en hy sou graag 'n meer 

sosiale beroep wou he ashy nie UWS gehad het nie. Soms voel dit 

of UWS hom in sy funksionering rem en dinge vir hom moeilik maak 

- veral sy stem. Die velletsels pia nie baie nie, dit laat hom net 

anders as ander /yk. Hy was al gedwing om dinge anders te doen as 

wat hy graag sou wou omdat hy UWS het. Hy word dee/name aan 

sommige aktiwiteite geweier omdat hy UWS het (hy sou byvoorbeeld 

baie graag wou toneelspeel of sing), maar kry geleenthede om 

verantwoordelikheid te neem. 

vii) Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Hy vind sommige van die simptome /astig maar dit pia nie te veel nie. 

Persoon 1 voel "anders as ander persone van sy ouderdom" en dat 

hy da/k vroeiir volwasse was omdat hy moes aanpas by 

omstandighede. As gevolg daarvan reken hy dat hy meer en gouer 

aanpasbaar is. Hy beskou UWS slegs as 'n tekortkoming, maar dink 

hy is steeds normaal omdat hy "nog kan dink en normaal funksioneer 

nes die res". 
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Persoon 1 voel nie "uit" by ander nie, hy hoef ook nie "meer as ander 

te doen om erken te word nie ". Hy het al baie beleef dat ander 

mense ongemak/ik in sy teenwoordigheid voel. Vera/ onbekendes is 

versigtig, weet nie hoe om teenoor hom op te tree nie. Hulle is bang 

om iets te se of te doen wat hom sal pia. As hul/e eers sien hoe hy 

daaroor voel, verdwyn die ongemaklikheid. 

viii} Afdeling H: Algemene aanpassing 

Persoon 1 was genoop om sekere aanpassinge te maak, vera I ten 

opsigte van sy stem. Hy is begaan oor die moontlikheid dat sy 

kinders dalk die siekte kan kry, trouens sy grootste vrees is dat "my 

nageslag die siekte in 'n ernstiger graad kan opdoen". Hy vrees ook 

dat UWS "my dalk later in my /ewe ernstiger kan benadeel". 

Sy eie opsomming van hoe hy oor die siekte voel: 

"Die siekte het ek nou. Dit pia soms, want 'n mens is nie "normaal" nie. 

Maar ek het aanvaar dat dit my hele lewe met my sal wees. Dus lag ek 

daaroor en maak grappies, ten koste van myself, sodat ander kan sien dat 

dit nie 'n probleem hoef te wees nie. My probleem het my wei gehelp 

deurdat ek vroeer selfstandig geraak het, en glad nie selfbewus is nie. 

Die belangrikste is dat God my so gemaak het met 'n doel. Ek is so 

gemaak om te wys dat sulke dinge 'n mens nie moet onderkry nie. Ek 

moet ook my probleem gebruik om mense positief te beinvloed. Ek kan 

ten minste nog dink, redeneer en my lewe geniet." 

d} Ander uitingsvorme 

Persoon 1 rig hom tot verse skryf om sy gevoelens uit te druk. Hierdie 

gedigte reflekteer baie van die onderliggende gevoelens wat in die TAT na 

vore gekom het. Belangrike gedeeltes is deur die skrywer beklemtoon. 
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BELEWING VAN VERL/ES EN AANVAAROING: 

Dis donker, maar tog ook so Jig (1 993) 

Ek wou weer begin te kla oor myself, 
toe ek hom daar in die park gewaar. 
Hy het geleef soos ek en soos jy, 
al kon hy nooit sien waar is gevaar. 

Hy kon ook praat, hoor, voel, proe 
en dink, soos ek en soos jy. 
AI het hy altyd met 'n stok geloop 
hy het ook aileen in sy eie huis gebly. 

Ek het soms in my bede aan hom gedink 
en in my hart 'n traan gestort. 
Ons alma/ k/a eintlik oor niks 
a/ is ons lewens ook so kort. 

Hy het daar op die bankie gesit en eet 
rustig, stil en "normaal" soos enige mens. 
Ek het na hom gesit en staar 
en in my gedagtes 'n wens gewens. 

Ek het gewens dat hy ook meer soos ek kon wees, 
dat hy uit sy donkerte kan ontsnap. 
Hy sou ook weer kon rondkyk en sien 
en dalk weer spykers in hout kon kap. 

Ek was hartseer juis omdat ek 
net met myself ontevrede was. 
Ek het besef ek is eintlik net 'n gek 
wat na enige probleem gaan sit in sak en as. 

Dis tog hoe die meeste van ons optree, 
as daar teespoed kom dan is ons onderstebo. 
Ons besef nie dat ons net moet omgee 
vir die genade wat kom van BO. 

So washy nie, dit het gelyk asof niks hom pia, 
al was hy "anders", al was hy blind. 
Hy het geweet dat hy steeds nie hoef te kla, 
want deur alles bly hy egter steeds Godse kind. 
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Water (7993} 

Water is lewe, water is hoop, 
Dis tog waarmee ons kinders doop. 
Water is skoon, water is rein, 
Dit gee I ewe a an groot en klein. 

Water reinig ons en maak ons skoon 
van die kop tot by die toon. 
Water is 'n egte wonderwerk 
dit bou ons open maak ons sterk. 

Net soos vuil water moet ons ook 
aile onsuiwerhede eers uitkook. 
Aile vuilheid moet uit ons hart verdwyn, 
en liefde moet in die plek daarvan verskyn. 

Ons liefde vir ander moet bruis soos 'n vloed 
waarin ons vir aile sleg wil vergoed. 
Ons moet ons medemens liefhe 
in daad en in woord moet ons dit ook so se. 

Soos water borrel en bruis 
moet ons ook in die gesuis 
Die Woord uitbou en dra 
nog voordat die mense dit van ons vra. 

Soos water soms kalm en stil is 
moet ons ook dink wat God se wil is. 
Wat sy wil is met ons lewe 
wat hy in liefde het aan ons gegewe. 

UITOAG/NGS 

Die /ewe is 'n wedloop (1994} 

Die wedloop van die /ewe het begin 
by die geboorte van 'n kind. 
Sy ouers sal reeds vroeg moet besin 
of hulle vir hut kind ook geluk gaan vind. 

Sy /ewe gaan wees soos 'n wedloop 
waarin baie mense met hom gaan kompeteer. 
Soms sal hy stap en soms moet hardloop, 
maar aan die einde sal hy tog iets daaruit leer. 
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Hy sal leer dat hy sy deel moet doen, 
dat hy soms sal verloor en soms sal wen. 
Hy sal tog elke keer die oorwinning wil behaal, 
maar besef dat hy die smaak van verloor ook moet leer ken. 

Elke deelnemer sal dit tog wil wen, 
al ~al daar talle opofferinge wees. 
In sy soeke na geluk sal hy homself moet leer ken 
sonder om ander in die wedloop te vrees. 

Aan die einde van die dag 
sal almal die wedloop klaarmaak. 
Sommiges sal net Ianger vir die eindstreep wag, 
terwyl ander dit sal sien as hul enigste lewenstaak. 

Die lewenswedloop eindig by die dood, 
dan is almal van ons immers dieselfde. 
AI was daar soms vreugde, soms nood, 
eindig party eerste, ander eindig elfde. 

Die posisie is egter van minder belang, 
hoe jy dit voltooi is wat saak maak. 
AI is baie vir die einde so bang, 
sal hulle tog een of ander tyd moet klaarmaak 

Ashy dit voltooi, sal hy 'n prys van sy Vader kry, 
die prys van ewige, volmaakte vrede. 
Hy sal dan besef hy is volkome vry 
en dat hy ook kan deel in Hemelse heerlikhede. 

Aanhouer wen (1993) 

Ek sien die spinnekop met sy sydraad, 
wat hy spin soos gare met 'n naald. 
Hy sit daar, stil en aileen op die tak, 
terwyl sy gespinde web al hoe laer begin te sak. 

Hy weet dat hy sy web sal moet vasmaak, 
dit sal tog iewers moet vashaak. 
Hy spin 'n draadjie en begin te swaai, 
die sydraad is sag, maar tog ook so taai. 

Hy swaai heen en weer, he en en weer, 
sonder ,om na die vorige tak toe terug te keer. 
Hy swaai heen en weer totdat hy bo uitkom, 
dan besef hy, die swaarkry was tog goed vir hom. 
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Dit was goed, juis omdat dit hom kon leer 
wat hy sal moet doen volgende keer. 
Hy weet sy huis, sy web sit nou stewig vas 
en dit sal nie gou weer nodig wees om te las. 

Moet die mens nie dalk na die spinnekoppie gaan kyk 
om te sien hoe 'n aanhouer behoort te lyk. 
Ons gooi tog so maklik tou op, sonder om weer 
en weer en weer en weer en weer te pro beer. 

Die mens voel hy staan aileen in sy strewe 
na 'n beter en meer volmaakte lewe. 
Tog, daar is altyd iemand naby, 
waarvandaan jy jou hulp kan kry. 

EENSAAMHEID 

Die /ewe, so aileen (7994) 

Ek sien hulle staan 
daar voor in die kerk 
Die moeder en die vader 
in 'n huwelik wat kragtig werk. 

Die hele familie is hier 
om die twee se kind te doop. 
Hulle belowe met 'need, om die kind op te pas 
met liefde wat geen geld kan koop. 

Soos hulle twee daar staan 
het dit my laat dink. 
Ek begin te wonder of 
hierdie woorde ook in my ore op sal klink. 

Ek sou ook • n goeie pa 
en getroue eggenoot wil wees. 
Wat my vrou en kinders liefhet 
en kan regmaak en stories lees. 

Maar my lewenspad is 
sover nog stil en aileen. 
Ek sou wou he dat iemand ook van my kon hou, 
dat ek haar liefde ook kon leen. 
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Wie weet hoe my lewenspad lyk? 
Net God sal daarvan weet. 
Salek ook getroud wees, metal 
die vreugdes en al die leed? 

'n Mens kan maar net hoop 
en sien of dit dalk so a~leen uitdraai. 
Slegs die toekoms sal mens leer 
of jy jou lewenssaad op Gods akker kan saai. 

Om saad te saai en so, 
kinders vir Hom op te voed. 
As dit Godse wil is, 
sal ek die vroulike geslag vir ewig groet. 

STRYD 

Slcaakmat (1995) 

Skaak is 'n wonderlike spel, 
waar die stryd wat woed tog so baie tel. 
Die volgelinge is daar om die koning te beskerm, 
hom op te pas en hulle oor hom te ontferm. 

Sommige stryders sal val en struikel 
as hulle in die stryd net effens twyfel. 
Hul lewe sal hulle opoffer vir die stryd, 
wat soos die lewe is, vol haat en nyd. 

Die lewensskaak is ingestel op oorlewing, 
waar geen genade is, geen offers vir ander gebring. 
Die mens speel maar net voort, maar weet hy' s besig om te verloor 
as hy die woorde • Skaakmat• in sy ore hoor. 

Die winter, 'n koue vuur (1994) 

Koue, wind, sneeu, ys, kapok en ryp 
dis dinge van die winter wat verbeelding aangryp. 
Die winter is daar om die natuur te spaar, 
sod at nuwe groei kan kom en die omgewing so kan bewaar. 
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Baie pi ante gaan tydens die winter dood, 
die wat oorleef word uiteindelik mooi groot. 
Slegs die sterk en gesonde pi ante sal oorleef, 
die wat ook net in die wind met hul blare staan en beef. 

Selfs die diere ly onder die koue, 
sommiges sterf, maar die meeste bly darem behoue. 
Ander diere gaan slaap, hulle hiberneer, 
om weer in die lente wakker te word, keer op keer. 

In die winter lyk alles vaal en grou, 
dit bly immers warmte wat a lies a an die I ewe hou. 
Daar kom winde uit aile rigtings wat waai, 
wat blare en takke in die lug laat swaai en draai. 

Die mense trek hul warm klere en jasse aan, 
haal komberse uit en steek vure aan. 
Hulle moet steeds voortgaan met hulle daaglikse werk, 
al is dit hoe koud of al waai die wind ook hoe sterk. 

Die hele lewe is eintlik een lang koue winter. 
wat net soos hout maklik kan versplinter. 
Die mens moet maar probeer om homself warm te maak, 
want die koue vingers van die lewe kan enigeen aanraak. 

Liefde is die lewe se warm vuur. 
Mense moet dit aan mekaar bewys, elke uur. 
Dis haat, afguns en jaloesie wat die lewe koud maak, 
vir "wintermense" maak hitte tog nie veel saak. 

Kom, laat ons lewe somer wees, 
sodat ons kan lewe sonder enige koue vrees. 
Laat die vure, die liefde in jou hart hoog brand, 
dat jy elke dag in 'n somergety kan aanland. 

VRIENDSKAP 

Wat is 'n vriend? (1995) 

Dit is donker in die straat, 
daar is selfs nie eers een wat in die stilte praat. 
Die skynsel van die lamplig is vaag, 
niemand sal dit hierdie tyd buite waag. 
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Die donkerte vou hom toe soos 'n doek, 
daar is dalk iemand na hom op soek ? 
Want die persoon in die straat is aileen, 
sonder 'n metgesel wat hy kan uitneem, maar waarheen? 

Die strate is stil, die parkie ook, 
uit 'n skewe skoorsteen borrel daar rook. 
Dis net die nagklubs waar daar nog beweging is, 
maar vir die lawaai is hy tog nie Ius. 

Die Ioper van die nag, soek na iemand, 
soos 'n vriend wat ook sal kies, sy kant. 
Hy voel aileen, sy vriende het hom verlaat, 
hulle het hom net so gelos, hom aan sy eie lot oorgelaat. 

Hy sal nou beset dat hulle nie ware vriende was, 
hulle het hom tog net ekstra swaar belas. 
Hy sal weldra begin wonder oor hoe 
'n ware vriend lyk, of is dit dalk taboe? 

Soos met baie lewenslesse wat mens leer, 
moet 'n mens hier ook jou sake so beheer. 
Want om iemand te kry om jou beste vriend te wees, 
moet jy eers sy beste, ware vriend wees. 

Nog 'n belangrike punt wat hy ter harte sal moet neem, 
is hoe 'n mens 'n vriend kan wees om te ondersteun. 
Want om iemand anders se ware, beste vriend te wees, 
moet jy eers jou eie ware, beste vriend wees. 

6.3.2 DIE TWEEDE PROEFPERSOON 

6.3.2.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteit 

Die tweede proefpersoon is 'n agttienjarige jongman, tans op soek na werk. 

Hy is drie jaar gelede onder die navorser se aandag gebring deur 'n kollega 

wat met hom gewerk het en daarvan bewus was dat die navorser 'n 

besondere belangstelling in UWS het. Die seun het emosionele probleme 

beleef weens die feit dat sy vader kort tevore oorlede is en hy weens 
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gedragsoortredinge by die skool, waarby drank betrokke was, by die 

onderwyshulpdiens aangemeld was. Hy het sy pa se dood baie moeilik 

verwerk en was twee keer in 'n kliniek opgeneem vir terapie. Die navorser 

self het geen direkte bemoeienis met hom gehad op daardie stadium nie. 

Persoon 2 is die enigste kind wat nog by sy moeder inwo'ln en die enigste 

in die familie wat UWS het. Hy kom egter nie goed oor die weg nie met sy 

moeder se vriend (met wie sy nie getroud is nie) en wat ook by hulle inwoon. 

Persoon 2 kom uit 'n middelklas sosio-ekonomiese agtergrond, en het 

twyfelagtige bande met die kerk. Daar is duidelike tekens van drankmisbruik 

en die morele waardes in die huis is nie bo verdenking nie. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Volgens die moeder was die swangerskap en geboorte normaal. Hy het 

fisieke ontwikkelingsmylpale soos sit, kruip, loop en praat saam met sy 

portuur bereik. Reeds van sy eerste kommunikatiewe pogings af was 

Persoon 2 se stem opvallend anders as die portuur s'n. Hy het sag gepraat, 

of met 'n hees stem. Wanneer hy hard probeer praat het, was system op 

'n besonder hoe toonhoogte of het dit maklik weggeraak. Daar is met 

spraakterapie geeksperimenteer, maar dit is gestaak omdat daar nie resultate 

was nie en terapeute nie werklik geweet het hoe om die terapie aan te pak 

nie. 

Die eerste tekens van velletsels het reeds op ongeveer nege maande verskyn 

met seertjies in die mond en aan die tong. Die toestand was so erg dat die 

punt van sy tong vernietig is, en steeds nie heeltemal normaal is nie. Daar 

het ook klein blasies op die vel van veral sy kopvel, gesig, bolyf en arms 

verskyn. Hierdie blasies het "gebars", moeilik genees en erge letsels gelaat. 

Toe hy begin kruip het, het stukkende plekkies baie lank geneem om te 

genees. Sulke plekke het lelike letsels gelaat, veral op die kniee. 
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UWS is reeds op ongeveer drie-jarige ouderdom deur 'n oor-, neus- en 

keelspesialis gediagnoseer en deur 'n dermatoloog en later 'n neuroloog 

bevestig. Die tipiese verkalkings op die brein wat een van UWS se 

kenmerkendste simptome is, is by hom teenwoordig. Hy neem vanaf vyf

jarige ouderdom reeds medikasie vir ligte epileptiese aanvalle en beleef 

ongeveer een tot twee keer per maand "deja-vu" ervarings. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome waarmee hy presenteer, word in Tabel 6 op p. 206 

saamgevat: 
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TABEL 6: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 2 

Simptome Aanvangsouderdom Graadvan 
aantasting 

Hees stem Geboorte Ernstig 

Velletsels: 
Gesig 8/9 maande Ernstig 
Nek 8/9 maande Redelik ernstig 
Oksillae Tienerjare Matig 
Elmboe 4/5 jaar Ernstig 
Arms 4/5 jaar Ernstig 
Hande: Dorsaal Kleuterjare Ernstig 

Palms Kleuterjare Ernstig 
lyf Peuterjare Ernstig 
Kniee Kleuterjare Matig 
Bene Kleuterjare lig 
Voete Kleuterjare lig 

Stralekringvoorkoms Kinderjare Redelik 
op die ooglede opmerklik 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Redelik ernstig 

Tong styf en minder Kleuterjare Redelik ernstig 
beweeglik 

Obstruksie in die Kinderjare Redelik ernstig 
speekselkliere 

Tande: Ontbreek Puberteit Tien tande 
Swak Kleuterjare Redelik ernstig 

Haargroei: Wimpers Kinderjare Redelik aangetas 
Ooghare Kinderjare Redelik aangetas 
Agterkop Kleuterjare VI 

Naelgroei Geen 

Nasale afwykinge Kleuterjare Matig 

Verkalking op die brein Kinderjare Teenwoordig 

Dit blyk dat Persoon 2 UWS in 'n ernstige graad het, trouens, hy is van aldie 

proefpersone die tweede ergste aangetas. 

Die neuropsigiese komplikasies waarmee Persoon 2 presenteer word in Tabel 

7 op p. 207 aangetoon 
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TABEL 7: DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES VAN UWS BY 

PROEFPERSOON 2 

Komplikasies Aanvangsouderdom lntensiteit 

Problema met geheue Kinderjare Korttermyn 

Agterdogtig Kinderjare Redelik 

Aggressie en woedebuie Kinderjare Redelik teenwoordig 

Parano"iede ideasie Geen 

"Deja-vu" sensasies Adolessensie Voorvalle beleef 

Verlaagde/verhoogde Geen 
pyndrempel 

Epileptiese aanvalle Puberteit Lig-medikasie 

Persoon 2 presenteer met die meeste van die neuropsigiese komplikasies van 

UWS wat die individu se aanpassingsvermoi beinvloed. 

d) Genealogiese historisiteit 

Genealogiese navorsing het getoon dat tipiese "UWS-vanne" in die 

/ stamboom van albei ouers voorkom en dat hulle in die voorgeslag verwant 

moet wees. Die egpaar is dus albei draers van die geen verantwoordelik vir 

UWS. Die moeder het berig dat daar aan haar manse kant baie mense in die 

Gereformeerde Kerk was. 

6.3.2.2 Die resultate van media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a) Gestandaardiseerde media 

- Die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-PF) 

'n MD-telling van 3 is behaal, wat op 'n eerlike beantwoording van die 

vraelys kan dui. 
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Persoon 2 se response op die antwoordblad toon 'n groot persentasie 

middelresponse wat onsekerheid, gebrekkige selfkennis of vermyding van 

standpuntinname kan aandui. Die gemiddelde normtellings bemoeilik en 

beperk interpretasie van die vraelys. Hy behaal op slegs een faktor 'n 

beduidende telling. 

* Faktor A: Terughoudendheid (2) 

Die besonder lae telling van Faktor A impliseer dat hy 'n baie kritiese 

uitkyk op die lewe het. Hy staan baie skepties teenoor ander, verkies 

sy eie besluite bo die van ander en vertrou eerder op homself vir die 

bereiking van doelwitte. Mense met hierdie telling is gewoonlik 

onbuigsaam en koel in hulle optrede teenoor ander. Hy kan as 

gereserveerd, ingetoi en afsydig beskryf word. Hy sal beter presteer 

in 'n beroep wat min interpersoonlike kontak vereis en 'n hoe mate van 

presisie en rigiede vaskleef aan detail verg. Hy benader eie emosionele 

ontbloting met groot versigtigheid (moontlik die rede vir die baie 

middelresponse). 'n Gebrek aan warmte kan voorkom. Hy is 

waarskynlik nie so aanpasbaar soos meer uitgaande persone nie. Die 

besonder lae telling mag op onbevredigende interpersoonlike 

verhoudings, waar pogings gerig sal wees op die vermyding van ander, 

dui (vergelyk PHSF en projeksiemedia). Hiermee gaan moontlik ook 'n 

wantroue in ander (vergelyk EPI) gepaard. Madge & Du Toit (1982:8) 

beweer selfs dat sulke persone.geneig is tot" 'n koppige, onversetlike 

verwerping van mense". 

Samevatting van Persoon 2 se persoonlikheid volgens die 16-PF: 

Dit wil voorkom of hy hom van mense wegkeer met onbuigsame, koel, 

kritiese optrede (hulle selfs verwerp) en as gevolg daarvan sosiale 

wanaanpassings beleef (vergelyk met die interpretasie van die EPI, PHSF, 

projeksiemedia en Vraelys A). 
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- Emotions Profile Index (EPI) 

Persoon 2 behaal 'n telling van 12 op die vooroordeelskaal wat eerlike 

beantwoording van die vraelys aandui. 

* Behoedsaam (74) 

Dit wil voorkom of Persoon 2 oorversigtig en bekommerd is oor wat 

mense van hom seen dink (al verwerp hy hulle volgens die 16-Pf). Hy 

is ook bang om in die moeilikheid te kom. 

* Beheersdheid (75) 

Persoon 2 toon 'n hoe beheersdheid. Dit kom voor of hy sy Jeefwere/d 

ken en beheer. Hy beskik skynbaar oor goeie selfbeheersing en is nie 

geneig tot impulsiwiteit nie. 

* Aggressie (77) 

Dit kom voor of hy geneig kan wees om redelik aggressief te wees en 

dit uit te leef. Hy kan bakleierig wees en geneig om te se wat hy dink. 

Hy blaas waarskynlik stoom af op die mense rondom hom. 

* Gehoorsaam (7) 

Hierdie telling is besonder laag. Persoon 2 blyk baie nie-aanvaardend, 

ongehoorsaam en nie liggelowig nie, te wees. 

* Sosiaa/ (1 J 

Die uiters lae telling vir hierdie eienskap laat dit voorkom of hy baie 

asosiaal kan wees. Hy kom onvriendelik, liefdeloos en intraversief 

voor. Hy is geneig om geisoleerd te wees en onttrek hom. Uit 

gesprekke met Persoon 2, blyk dit dat hy inderdaad baie eensaam en 

verwerp voel! 
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Samevatting van Persoon 2 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Samevattend wil dit voorkom of Persoon 2 oorversigtig en bekommerd is 

oor wat mense van hom se en dink, dat hy hardkoppig en fyngevoelig is, 

soms oormatig krities kan wees, selfs antagonisties deur ander beleef 

word en •passief-aggressief• optree. Hy blyk sterk geneig te wees om 

skoorsoekerig te wees, te se wat hy wil en stoom af te blaas op mense 

om hom. Hy is baie wantrouig (ondersteun deur hoe telling vir wantroue), 

soms opstandig. Persoon 2 is sterk intraversief, kan onvriendelik 

voorkom, geneig tot isolasie en teruggetrokkenheid en voel dikwels baie 

eensaam en verwerp. 

- PHSF 

Dit wil voorkom of die resultate van hierdie vraelys redelik betroubaar kan 

wees, aangesien Persoon 2 'n gewensdheidskaal van 7 behaal het. 

* Die verhouding met die seH 

Dit wil voorkom of Persoon 2 se aanpassing soms probleme kan 

oplewer met gemiddelde tellings vir selfvertroue (4), eiewaarde (3) en 

selfbeheer (4). Hy is geneig tot senuweeagtigheid (6) en voel ook nie 

te lekker oor sy gesondheid (4) nie. Dit wil voorkom of Persoon 2 

minderwaardig voel en of sy selfkonsep redelik negatief is. 

* Die verhouding met die gesin 

Wat die huislike verhoudinge betref, lyk dit of hy genoegsame 

persoonlike vryheid (7) geniet, maar dat daar 'n rede/ike mate van 

wanaanpassing ten opsigte van die gesinsinvloede (3) bestaan nie veel 

gesinsamehorigheid nie - sy moeder se vriend wat by hulle inwoon, 

aanvaar hom nie, daar is voortdurende konflik tussen die man en sy rna 

asook tussen hom en die man). 
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• Die sosiale verhoudinge 

Sy sosiale verhoudinge getuig van ernstige wanaanpassings: ten 

opsigte van die groep (2) en seksuele verhoudinge (2). Veral die 

seksuele verhoudinge is vir hom 'n baie pynlike situasie en hy verwys 

in die onvoltooide sinne en Vraelys A daarna. Persoon 2 het ook in die 

onderhoud gese dat hy baie graag 'n meisie sou wou he, maar dat 

meisies net in die groep met hom kommunikeer, en individueel niks met 

hom te doen wil he nie. 

• Die more/e inslag 

Die morele inslag kom nie baie sterk voor nie. Daar is geen verwysings 

in ander media na godsdiens, waardes of geloof nie. Dit kan wees dat 

daar nie 'n besondere voorbeeld in die huis gestel word nie (die moeder 

is nie getroud met die vriend wat inwoon nie, en dit kom voor of daar 

gereelde drankmisbruik in die huis is). 

• Die formele verhoudinge 

Die formele verhoudinge blyk op 'n aanvaarbare vlak te wees, dog 

problema mag soms voorkom. 

Samevatting van Persoon 2 se verhoudinge volgens die PHSF: 

Behalwe vir die feit dat hy redelike persoonlike vryheid in die gesin beleef 

(wat nie noodwendig positief is nie), beleef hy ernstige wanaanpassing ten 

opsigte van aile relasies! 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die IPAT-Angsskaal vir Persoon 2 is: 

• Faktor 03-: SeHsentimentontwikkeling (5} 

Dit kom voor of hy nie 'n besondere selfsentiment ontwikkel het nie. 
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* Faktor C-: Gebrekkige ego (7) 

Die hoe telling aan die angstige kant toon aan dat hy nie die vermoi 

het om op gepaste, realistiese wyse uitdrukking te gee aan spanning 

wat deur frustrasie veroorsaak word nie. 

* Faktor L: Agterdogtigheid (5) 

Geen betekenisvolle afleidings kan van die gemiddelde telling vir hierdie 

faktor gemaak word nie, maar hy toon ernstige agterdogtigheid op die 

EPI (92) en sy moeder rapporteer dit ook. 

* Faktor 0: Geneigdheid tot skuldgevoelens (7) 

Soos op die 16-PF (6) wil dit voorkom of hy redelik geneig is tot 

skuldgevoelens. Persoon 2 beleef redelike sterk gevoelens van 

onwaardigheid, terneergedruktheid en skuld. Hierdie patroon kom 

klinies ooreen met depressiewe reaksies. 

* Faktor 04: Gespannenheid (3) 

Dit lyk nie of daar by Persoon 2 angs opgewek word deur druk van die 

id nie. Op die 16-PF toon hy wei 'n gemiddelde mate van spanning vir 

hierdie faktor (6). 

Samevatting van Persoon 2 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Met tellings van 7 vir onbewuste angs, 5 vir bewuste angs en 5 op die 

totale skaa/, openbaar hy simptome van onbewuste angs, wat sy gedrag 

kan beinvloed. 

b) Projeksiemedia 

- ROTTER (Onvoltooide sinne) 

Persoon 2 se response op die onvoltooide sinne lyk soos volg: 
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Die gelukkigste oomblik vir my is by my familie. 

Ek voel soms nog baie hartseer oor my pa se dood. 

Selfs my beste vriend(in) raak soms kwaad vir my. 

My vriende weet ek is redelik skaam. 

Mense wat my nie verstaan nie meng ek eerder nie mee nie. 

Ek is spyt ek het bedank by die stadsraad. 

Ek vererg my as ek weet ek's reg en iemand stry met my. 

'n Moeder is 'n wonder/ike ding. 

My grootste vrees is of ek weer werk sal kry. 

Ek kon nooit maklik by 'n vriendekring inskakel nie. 

Toe ek 'n kind was, het ek baie na my pa opgekyk. 

Ek ly aan 'n siekte wat ongeneesbaar is. 

Ek sal nooit vergeet nie die aand toe my vader oorlede is. 

My grootste bekommernis is dat ek net weer werk moet kry. 

Die toekoms hoop ek het 'n goeie randjie vir my om. 

Ek wonder soms hoe ek sou wees sander my siekte. 

Mense wat nie van my hou nie kan dit maar in hulle agterente opdruk. 

Ek voel 'n behoefte aan beter verhoudinge met dames. 

Ek geniet die /ewe saver ek kan. 

Die enigste struikelblok vir my is die manier waarop ek na die wereld kyk. 

My vader was 'n held in my /ewe. 

Ek wens my pa kon weer lewendig wees. 

In die geheim is daar niks wat nie geheim mag bly nie. 

Die meeste meisies hou net tot op 'n punt van my. 

Ek verbeel my soms dat ek mooi, ryk en 'n sporthe/d is. 

Tot my spyt is daar niks wat ek aan my uiterlike kan verander nie. 

My grootste gebrek is selfvertroue. 

Ek strewe om 'n sukses van my /ewe te maak. 

My sterkste begeerte is om nie te trou nie. 

Samevatting van die interpretasie van die onvoltooide sinne: 

Uit die sinne blyk dit dat Persoon 2 steeds nie sy vader se dood verwerk 
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het nie, en so seer voel omdat hy nie 'n verhouding met iemand van die 

teenoorgestelde geslag kan aangaan nie dat hy nie meer wil trou nie. Die 

ongeneesbaarheid van sy siekte en sy voorkoms pia hom. Hy is 

bekommerd omdat hy nie werk het nie, skaam is en nie maklik sosialiseer 

nie. 

Dit is ook opvallend dat daar min positiwiteit in sy response is en ook geen 

verwysing na 'n geestelike dimensie nie. 

- Die Tematiese Appersepsie Toets (TAT) 

Persoon 2 is, soos Persoon 1, gevra om die TAT te doen. Die response 

van die proefpersoon op die verskillende kaarte van die TAT word 

woordeliks gegee en die interpretasie van elke kaart direk daarna in 

kursief. 

Kaart 7 

"Ek sal se hy word gedwing om iets te doen wat hy nie wil doen nie. As 

hy nie wil nie, sal hy dit nie voluit aanpak nie. Toe hy die aand met die 

ding. moes speel, het hy homself half verneder, want hy het dit nie geniet 

om dit te doen nie. Dit lyk of hy sit en dink aan alles wat hy wil doen in 

plaas van om te speel. Dit is nie te seas jou ouers iets doen, jy moet dit 

ook wil doen nie." 

Dit b/yk dat Persoon 2 nie aan die eise van die /ewe kan/wil voldoen nie, 

maar "gedwing" word om daarop te antwoord. Hy verwoord dit as: "Toe 

hy die aand met die ding moes spee/, het hy homself half verneder". Dit 

Jyk of hy homself van die eise wil distansieer omdat hy hom nie daarmee 

kan identifiseer nie. 

Kaart 2 

(Sug. Kyk lank na die kaart voor hy begin.) "Wat kan dit wees ..... Dit 

lyk of haar hart op iemand anders is wat sy nie kan kry nie. Haar suster 
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agter haar probeer haar wys wat sy kan kry ...... sy sal nooit so-iets he 

nie. (Wat se iets?) ... 'n Verhouding met iemand wat vir haar omgee." 

Dit wil voorkom of die seksuele verhouding vir Persoon 2 moeilik is om te 

hanteer. 

Kaart3BM 

(Sug.) "Dit lyk soos 'n dame wat nie waardeer word in die huis deur haar 

man en kinders nie. Dit lyk of sy baie verniel word deur die man in haar 

lewe. Sy kan dink of sy wil aanhou om hulle te dien en of sy haar goed 

moet vat en loop." 

Dit wil voorkom of hier versterking is vir die vermoede wat by die 

onvoltooide sinne ontstaan het dat daar huweliksonmin in die huis is. 

Skuldgevoelens oor verkeerde dade kom na vore. Verwysing na 

doodsbegeertes kom ook sterk na vore. Verwysings na intense behoeftes 

aan sosialisering en aanvaarding word selfs aan oiinskynlik "acting out" 

gedrag gekoppel- pogings om aandag te kry. 

Kaart6BM 

(Sug) "Albei se gesigsuitdrukkings se dat hulle skokkende nuus gekry het. 

Dit lyk na die dood van die ou vrou se dogter met haar minnaar 

teenwoordig. Daar is 'n frons en verbasing op hulle gesigte. Dit dui 

daarop dat dit nie 'n verwagte dood was nie." 

Die verhouding tussen 'n ouer vrou en jonger man word raakgesien, maar 

nie op die intieme vlak van moeder/seun nie. 

Kaart 7 BM 

"Pa en seun het 'n intieme gesprek gehad. Die seun het met sy probleem 

na sy vader gegaan vir raad. Hulle het geredeneer, die pa gee sy opinie. 

Dit lyk of die seun agterkom hy was verkeerd. Die pa weet hy was reg. 

Hy was al deur soortgelyke omstandighede." 

Sterk verwysings na kameraderie en gehegtheid tussen 'n vader en seun 

- weereens sy behoefte aan die vaderfiguur wat hy verloor het. 
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Kaart 10 

"Die man is in die arms van 'n dame. Sy gedagtes is nie by haar nie. Dit 

lyk of hy by iemand anders wil wees, maar hy het klaar verpligtinge 

teenoor die dame in sy arms." 

Verlies/gebrek aan 'n goeie verhouding met iemand van die ander geslag 

kom na vore. 

Kaart 13 MF 

"lemand se lewe is verloor. Dit lyk nie of iemand naby hom is nie. Miskien 

is' dit 'n dokter. Hy moet moed kry om die res van die familie te vertel. 

Hy voel dalk sleg omdat hy nie haar lewe kon red nie. Hy weet seker hy 

het alles gedoen wat hy moontlik kon." 

Hy sien nie die seksuele in die kaart raak nie. 

Samevattende kommentaar op die TAT: 

Uit die TAT blyk dit dat hy nie aan die eise van die lewe kan voldoen nie 

en voel dat hy gedwing word om dit te doen. Hy wys ook sy ma se 

leefwyse af. Sy gevoelens oor sy pais ook nog nie uitgesorteer nie, hy 

mis hom baie en verlang. Hy probeer ook skuldgevoelens oor dade uit die 

verlede onderdruk. Heelwat verwysings na drankgebruik. Die verhouding 

met die moeder is nie na wense nie - hy beleef dit asof hy daarin 

geforseer word. Daar is baie verwysings na die dood en seksuele 

verhoudinge. 

c) Ongestandaardiseerde media 

- Vraelys A 

Uit die antwoorde op die vraelys word die volgende belangrikste feite 

aangehaal: 



-217-

i) Afdeling A: Die seHkonsep 

Persoon 2 is uitgesproke dat sy selfkonsep ernstig deur UWS 

beinvloed word. Hy se een van sy grootste probleme met UWS is 

ndie konflik wat ek binne my ervaar en my selfbeeldn. In Afdeling 8 

verwys hy ook daarna dat sy "selfbeeld deur UWS gerem is·: en hy 

kan homself nie handhaaf nie. 

ii) Afdeli'ng 8: Depressi'e 

Duidelike tekens van depressiewe gevoelens is by Persoon 2 gevind 

(ook in die TAT). Hy voel dikwels eensaam, selfbewus, skaam en 

terneergedruk, en onttrek hom van ander. 

ii'i') Afdeli'ng C: Remmi'nge ten opsi'gte van relasies en sosi'aliseri'ng 

Uit die response op die vraelys blyk dit duidelik dat Persoon 2 se 

sosialisering ernstig deur UWS gerem word. Hy is "bang oor wat 

daar weer terug vir my gese kan word en die manier waarop dit gese 

gaan word". Hy voel hy word nie deur ander aanvaar nie en dat hulle 

op hom neersien, want hy "wonder permanent of hul/e my sal 

aanvaar as wie en wat ek is". Hy voel dikwels eensaam en dat daar 

teen hom gediskrimineer word. Hy voel sy verhouding met sy moeder 

word nie deur UWS geraak nie, want "sy moet my maar aanvaar of 

sy wil of nie ". 

iv) Afdeling D: lmplikasies van die stemprobleme 

Kommunikasie met ander is moeilik. H.Y voel sleg as ander vir hom 

kyk wanneer hy praat en tree passief op as kommunikasie vir hom 

moeilik word. Hy moes baie spot verduur oor sy stem wat "baie 

seergemaak het". Dit het hom uit laat voel, hom sosiaallaat onttrek 

en passief teenoor ander gelaat omdat hy gevoel het hy trek ander se 

aandag met sy stem. Sy sosialisering is erg deur sy stem (UWS) 

gerem. 
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v) Afdeling E: lmplikasies van die velletse/s 

Die velletsels is vir hom 'n baie sensitiewe saak. Dit maak hom 

"bang" om met meisies kontak te maak. Hy se: "Ek is bang dat ek 'n 

vrou kry en dan die aand wanneer ons intieme kontak het, sy dit nie 

sal kan aanvaar of a/ die merke en knoppe (hierdie vratjie-tipe goed) 

nie. " Sy funksionering ten opsigte van die seksuele verhoudinge 

word ernstig deur sy velletsels gerem. Hy aanvaar die velletsels ook 

die moeilikste. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Dit voel soms vir hom of daar geleenthede verbygaan omdat hy UWS 

het. Hy glo sy menseverhoudinge sou beter gewees het as hy nie 

UWS gehad het nie, en dat UWS hom in die opsig rem. 

Sy hees stem maak kommunikasie moeilik en rem hom in sy 

funksionering. Hy se: "My seHbeeld is van kleins af gerem daaroor 

deurdat mense jou stem namaak en jou byname gee. Nou b/y ek 

eerder stil as om iets te se of te vra. Dis ook een van die redes 

waarom ek nie graag met nuwe mense in aanraking wil kom nie. " 

Die velletsels belemmer sy verhoudinge met die teenoorgestelde 

geslag. Omdat hy nie normaal kan praat nie, het hy probeer om aan 

meisies te skryf eerder as te praat - hy was dus genoodsaak om 

dinge anders te doen. 

Geleentheid tot deelname word om bogenoemde redes beperk en hy 

kry minder geleentheid on verantwoordelikheid te neem. 

vii) Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Sy hees stem en die velletsels pia Persoon 2 baie. Hy voel anders as 

ander mense. Dit voel soms vir hom of hy nie 'n normale persoon is 

nie. Hy voel gereeld uit tussen ander, veral tussen vreemdes. Dit 
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voel vir hom dat hy meer as ander moet doen om aanvaar te word, 

so asof ander verwag dat hy iets nie kan doen nie. Mense voel soms 

ongemaklik in sy teenwoordigheid. 

vii) Afdeling H: Algernene aanpassing 

Sy eie opsomming van hoe hy oor die siekte voel: 

"Bang vir mense, vera/ vroumense. Maar dit is nou maar net tyd om 

vrede daarmee te maak en die beste van 'n slegte saak te maak". 

Samevatting van persoon 2 se response op Vraelys A: 

Dit is baie duidelik dat sy algemene aanpassing redelik ernstig deur UWS 

gerem word. Hy vind dit uiters moeilik om doeltreffend te funksioneer ten 

opsigte van sy selfkonsep en sosiale verhoudinge. Hy toon ook sterk 

duidinge van depressie {wat met ander media geverifieer is). Persoon 2 

reflekteer die verband tussen negatiewe selfkonsep en sosiale_ onttrekking 

soos Husen & Postlethwaite (1985:4507) beweer, baie duidelik. 

6.3.3 DIE DERDE PROEFPERSOON 

6.3.3.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algernene historisiteit 

Die derde proefpersoon is 'n blanke, Afrikaanssprekende dogter in standerd 

9. Sy het twee susters ouer as sy wat nie deur UWS aangetas is nie. Geen 

ander gevalle van UWS is in die familie bekend nie. Persoon 3 kom uit 'n 

gemiddelde sosio-ekonomiese groep. Sterk morele en godsdienstige waardes 

word deur die gesin gehandhaaf. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Volgens die moeder was die swangerskap en geboorte normaal. Sy het 
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fisieke ontwikkelingsmylpale soos sit, kruip en loop binne die normale 

parameters bereik. Opvallend egter was die feit dat sy hard maar hees gehuil 

het van geboorte af. Sy het ook aanvanklik met 'n hoe stem gepraat en later 

hees. 

Reeds as kleuter was Persoon 3 se stem opvallend anders as die portuur s'n. 

Sy het veral in gesprekke met vreemdes gefluister. Soos met persone 1 en 

2 was spraakterapie onsuksesvol. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome van UWS wat by haar waargeneem word, verskyn in 

Tabel 8 op p. 221. 
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TABEL 8: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 3 

Simptome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem Geboorte Ernstig, intens 

Velletsels: 
Gesig Kinderjare Lig 
Nek Geen 
Oksillae Geen 
Elmboe Kinderjare Effens skurf 
Arms Geen 
Hande: Dorsaal Kinderjare Vingerpunte styf 

Palms Kinderjare Effe knoppies 
Lyf Geen 
Kniee Peuterjare Skurf, wit vlek 
Bene Geen 
Voete Geen 

Stralekringvoorkoms Kinderjare Effe opmerklik 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Redelik ernstig 

Tong styf en minder Kinderjare Baie lig 
beweeglik 

Obstruksie in die Geen 
speekselkliere 

Tan de: Ontbreek Geen 
Swak Geen 

Haargroei: Wimpers Geen 
Ooghare Geen 
Agterkop Geen 

Naelgroei Voorskools Knoppies onder 
die naels 

Nasale afwykinge Kleuterjare Sinusitus 

·verkalking op die brein Onbekend 

Dit blyk dat sy UWS in 'n baie ligte graad het. 

Persoon 3 presenteer ook met baie min van die neuropsigiese komplikasies 

van UWS. Die moeder berig slegs duidinge van agterdogtigheid sedert die 

kinderjare wat na vore kom in besonder aanvallende gedrag teenoor ander; 

asook redelik ernstige woedebuie en gepaardgaande aggressie sedert 
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peuterjare, wat tans aan die afneem is. Sy is egter steeds geneig om gou 

kwaad te word. 

d) Genealogiese historisiteit: 

Genealogiese navraag het getoon dat tipiese "UWS-vanne" in die stambeom 

van albei ouers voorkom en dat hulle in die voorgeslag verwant moet wees. 

Die egpaar is dus albei draers van die geen verantwoordelik vir UWS. Ook 

was albei die ouers se voorgeslagte in die Gereformeerde Kerk (vergelyk Van 

Rooy et a/1991:160 in PARAGRAAF 2.3). 

6.3.3.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a} Gestandaardiseerde media 

- Die Hoerskool Persoonlikheidsvraelys (HSPV) 

* Faktor 8: lntelligensie (9} 

Dit kom voor of sy meer intelligent is, vinnig leer en intellektueel 

aanpasbaar is. 

* Faktor 0: Flegmaties (3} 

Sy kom terughoudend, besadig, rustig en egalig van temperament voor, 

tree op die agtergrond open is nie maklik jaloers nie. 

* Faktor F: Entoesiasties (9} 

Vol gens hierdie telling is sy entoesiasties, sorgvry, spraaksaam en 

opgewek. 

* Faktor G: Pligsgetrou (8} 

Persoon 3 beskik skynbaar oor 'n hoe superegosterkte wat haar 

pligsgetrou, volhardend en verantwoordelik maak, emosioneel 
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gedissiplineerd en konsensieus. Sy is moralisties en neem morele 

standaarde en reels in ag (vergelyk ROTTER en Vraelys A). Volgens 

Madge & Du Toit (1984: 14) korreleer hierdie trek positief met sukses in 

'n verskeidenheid van aktiwiteite waar volharding en beslistheid vereis 

word. 

* Faktor H: Waaghalsig (10) 

Sy is blykbaar sosiaal vrypostig, aktief met 'n openlike belangstelling 

in die teenoorgestelde geslag, vriendelik en impulsief, emosioneel en 

kunssinnig. 

* Faktor 0: SeHversekerd (3) 

Sy kom rustig en geborge voor, beskik oor selfvertroue en toon nie 'n 

geneigdheid tot vrese nie. 

* Faktor 04: Ontspanne (4) 

Dit kom voor of Persoon 3 nie geneig is om gespanne te wees nie, 

maar rustig, kalm en ongefrustreerd (vergelyk Faktor D en 0). 

Samevattend kan volgens die HSPV gese word dat Persoon 3 

ekstraversief is, alhoewel sy soms terughoudend voorkom. Sy toon 'n 

hoe superegosterkte en is moralisties. Sy is ook sosiaal vrypostig en tree 

met selfvertroue op. 

gespannenheid nie. 

Sy to on nie 'n geneigdheid tot vrese of 

- Emotions Profile Index (EPI) 

Persoon 3 toon op hierdie vraelys 'n sterk neiging tot voordoening (75). 

Die hoe telling vir hierdie trek, saam met die hoe telling vir behoedsaam 

laat die navorser vermoed dat sy die meer sosiaal aanvaarbare items 

gekies het. Die resultate van hierdie vraelys sal met ander media 

geverifieer moet word. Volgens die EPIIyk haar persoonlikheid soos volg: 
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* Gehoorsaam (79} 

Die emosionele stand deur hierdie trek gereflekteer I is aanvaarding. Dit 

wil dus voorkom of Persoon 3 sterk geneig is om aanvaardendl 

vertrouendl gehoorsaam en effens liggelowig te wees. Sy kan as 

afhanklik en vatbaar vir suggestie beskou word. 

* Behoedsaam (86} 

Hierdie trek verteenwoordig vrees. In teenstelling met die vorige trek 

kom sy ook baie versigtig en gespanne (teenstrydig met HSPV) voor. 

Sy is skynbaar ook baie bekommerd wat ander van haar dink en se en 

bang. om in die moeilikheid te kom. 

* Somber (13} 

Hartseer word deur hierdie trek gereflekteer. Dit wil voorkom of sy 

tevrede is met haar lewensstyl. Die besonder lae telling wat sy behaal 

het, kan egter op ontkenning dui. Die baie hoe telling vir behoedsaam 

(86) en die hoe telling vir vooroordeel (75) onderskryf laasgenoemde. 

* Wantrouig (35} 

Dit wil voorkom of sy onkrities kan wees en nie maklik ander verwerp 

nie. 

Samevatting van Persoon 3 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Dit lyk of sy aanvaardend en vertrouend is en tevrede met haar 

lewensstyl. Sy is tog soms geneig om versigtig en gespanne te voel. 

- PHSF 

Persoon 3 behaal besonder hoe tellings in hierdie vraelys. Volgens Fouche 

& Grobbelaar r 19 71: 78) moet uiters hoe tellings versigtig interpreteer word I 

aangesien dit moontlik is dat die persoon baie sensitief is ten opsigte van 

die bepaalde gebied. Sy het veral ten opsigte van die verhoudinge met die 
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self en met die gesin baie hoe tellings behaal. Sy het 'n baie lae telling (3) 

vir voordoening behaal, sod at dit voorkom of sy geneig is tot voordoening. 

* Die verhouding met die seH 

Dit kom voor of sy oor 'n positiewe selfkonsep beskik met 9 vir 

selfvertroue, 9 vir eiewaarde en 6 vir selfbeheer. Sy kom egter 

senuweeagtig (8) voor. Dit wil voorkom of sy sensitief voel oor haar 

gesondheid (6). Dit kan wees dat sy nie werklik oor so 'n positiewe 

selfkonsep beskik nie, maar voordoen dat dit so is. 

* Die verhoudinge in die huis 

Die gesinsinvloede (8) en persoonlike vryheid (9) kom redelik voor. Dit 

is net nie duidelik watter rol die gewensdheidskaal hier gespeel het nie. 

* Die sosiale verhoudinge 

Die sosiale verhoudinge (8} lyk beter as die seksuele verhoudinge (5). 

* Morele verhoudinge 

Hierdie verhoudinge kom bogemiddeld voor, vergelyk oGk die aspek op 

die HSPV, ROTTER en Vraelys A. 

* Formele verhoudinge 

'n Voltelling is behaal, maar weereens is dit nie duidelik watter rol die 

gewensdheidskaal hier gespeel het nie. 

Samevatting van Persoon 3 se verhoudinge volgens die PHSF: 

Dit wil voorkom of sy 'n positiewe selfkonsep het en nie 

verhoudingsprobleme ervaar nie. 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die Angsskaal vir Persoon 3 is: 
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• Faktor C-: Gebrekkige ego (4) 

Die lae telling (4) aan die nie-angstige kant toon aan dat sy die vermoi 

het om op gepaste, realistiese wyse uitdrukking te gee aan spanning 

wat deur frustrasies veroorsaak word. 

• Faktor L: Agterdogtigheid (5) 

Haar gemiddelde telling (5) vir hierdie faktor toon die moontlikheid dat 

sy wei soms geneig is om agterdogtig te wees. 

• Faktor 0: Geneigdheid tot sku/dgevoelens (1 J 

Dit wil voorkom of persoon 3 nie geneig is tot skuldgevoelens nie. 

• Faktor 03-: SeHsentimentontwikkeling (2) 

Dit kom voor of sy met haar lae telling (2) aan die nie-angstige kant van 

die skaal in staat is om haar gedrag by 'n gangbare, bewuste 

selfsentiment en sosiaal aanvaarbare standaarde in te skakel en dus nie 

in hierdie opsig rede tot angsbelewing het nie. 

• Faktor 04: Gespannenheid (1) 

Dit lyk of daar nie by Persoon 3 angs opgewek word deur druk van die 

id nie. 

Samevatting van Persoon 3 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Sy kom nie angstig en gespanile voor nie. Dit lyk ook of sy nie geneig is 

tot skuldgevoelens nie. Dit wil voorkom of Persoon 3 nie angs beleef wat 

haar gedrag beinvloed nie. 

b) Projeksiemedia 

- ROTTER (Onvoltooide sinne) 

Slegs relevante response word aangetoon. 
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Die gelukkigste oomblik as ek saam met my vriende is. 

Ek voel glad nie gepla oor my stem nie. 

Selfs my beste vriendin aanvaar my soos ek is. 

Ek kon nooit voor duisende mense praat nie. 

Ek ly glad nie. 

My senuwees pia my nie eintlik nie. 

Die toekoms lyk vir my baie lekker. 

Ek kan nie sing nie. 

Ek wonder soms hoe dit sou gewees het as ek soos ander mense gepraat 

het. 

Ek is baie dank/;Jaar vir wat ek het. 

Die enigste struikelblok is dat ek partykeer skaam is. 

Die meeste seuns is my vriende en aanvaar my. 

My grootste gebrek is dat ek partykeer 'n biefjie stil is. 

Samevatting van die interpretasie van die onvoltooide sinne: 

Persoon 3 blyk uit die onvoltooide sinne 'n goed gebalanseerde persoon 

te wees wat nie te erg deur UWS bei"nvloed word nie. Sy wonder tog 

soms hoe dit sou gewees het as sy nie UWS gehad het nie en sy voel 

soms skaam. Sy sou graag wou sing. Dit lyk asof haar belewing is dat 

sy aanvaar word soos sy is. 

c) Ongestandaardiseerde media 

- Vraelys A 

Die volgende belangrike feite word uit die vraelys aangehaal: 

i) Afdeling A: Die seHkonsep 

Alhoewel sy soms 'n bietjie skaam voel, kan sy haarself handhaaf en 

het sy nie problema met haar selfkonsep nie. 
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ii) Afdeling 8: Depressie 

Geen tekens van depressiewe gevoelens is gevind nie. 

iii) Afdeling C: Remminge ten opsigte van relasies en sosialisering 

Persoon 3 ondervind geen sosialiseringspro~leme met die 

portuurgroep, lede van die teenoorgestelde geslag, met haar ouers of 

susters nie. UWS plaas dus geen remming op haar relasies en 

sosialisering nie. 

iv) Afdeling D: lmplikasies van die stemprobleem 

Behalwe dat sy nie voor baie mense kan praat nie en nie hard kan 

praat as sy op haar senuwees is nie, het die stemprobleem nie vir 

haar remmende implikasies nie. 

v) Afdeling E: /mplikasies van die velletsels 

Haar vel is byna nie aangetas nie, dus is dit nie vir haar 'n probleem 

nie. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Alhoewel sy moet fluit omdat sy nie kan sing nie en ook nie voor baie 

mense kan praat nie, voel sy nie haar funksionering word deur UWS 

gerem nie. 

vii) Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Van die simptome van UWS waarmee sy presenteer, pia slegs die feit 

dat haar stem soms nie wil deur kom nie. Sy voel nie anders as ander 

nie, nie uit nie en UWS pia haar nie - sy voel normaal. 

viii) Afdeling H: Algemene aanpassing 

Haar algemene aanpassing by UWS is goed. 
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Haar eie opsomming hoe sy oor die siekte voel: 

"Dit pia my nooit nie, net as iemand daaroor praat. Maar ek hou daarvan 

om my eie ding te doen en saam met my maats te wees. Niemand 

hanteer my ooit anders as enigiemand anders nie. Ek aanvaar dat Jesus 

my so gemaak het en dit pia niemand anders nie." 

6.3.4 DIE VIERDE PROEFPERSOON 

6.3.4.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteit 

Persoon 4 is 'n blanke, Afrikaanssprekende dogter in standerd 10. Sy het 'n 

suster en 'n broer ouer as sy wat nie deur UWS aangetas is nie, en 'n suster 

heelwat jonger as sy wat UWS in 'n ernstige graad het. Die suster is te jonk 

om in die ondersoek te betrek. Geen ander gevalle van UWS in die familie is 

bekend nie. Persoon 4 kom uit 'n gemiddelde sosio-ekonomiese groep. Sterk 

morele en godsdienstige waardes word deur die gesin gehandhaaf. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Die fisieke ontwikkeling het soos by die ander proefpersone volgens normale 

parameters verloop en UWS is in die vroee kinderjare by haar gei"dentifiseer. 

Sy het ook soos Persoon 2 blasies op die vel gehad wat gebars het. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome soos in Tabel 9 op p. 230 is by haar waargeneem: 
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TABEL 9: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 4 

Simptome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem Geboorte Ernstig 

Velletsels: 
Gesig Kleuterjare Ernstig 
Nek Geen 
Oksillae Geen 
Elmboe Kleuterjare Ernstig 
Arms Geen 
Hande: Dorsaal Kleuterjare Matig 

Palms Kleuterjare Matig 
Lyf Geen 
Kniee Kleuterjare Ernstig 
Bene Geen 
Voete Kleuterjare Matig 

Stralekringvoorkoms Kleuterjare Ernstig 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Baie erg 

Tong styf en minder Kleuterjare Ernstig 
beweeglik 

Obstruksie in die Puberteit Matig 
speekselkliere 

Tande: Ontbreek Kinderjare 3 ontbreek 
Swak Geen 

Haargroei: Wimpers Kinderjare Ernstig 
Ooghare Kinderjare Ernstig 
Agterkop Babajare Matig 

Naelgroei Kinderjare Lig 

Nasale afwykinge Geen 

Verkalking op die brein Onbekend 

Dit blyk dat 'n redelike aantal van die fisieke simptome van UWS by haar 

teenwoordig is en dat sy die toestand in 'n redelik ernstige graad het. 

Persoon 4 presenteer met baie min van die neuropsigiese komplikasies van 

UWS. Die moeder berig slegs aanduidinge van verhoogde pyndrempel sedert 

die kinderjare en sy vermoed probleme met die korttermyngeheue. Geen 

ondersoeke is gedoen om te bepaal of verkalking op die brein voorkom nie. 
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d) Genealogiese historisiteit 

Die ouers is albei draers van die geen verantwoordelik vir UWS. Die gesin 

is ook in die Gereformeerde Kerk - vergelyk Van Rooy eta/ (1991:160) in 

Paragraaf 2.3. 

6.3.4.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a) Gestandaardiseerde media 

- Die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-PF) 

Persoon 4 behaal 'n MD-telling van 4 wat op 'n eerlike beantwoording 

van die vraelys dui. 

* Faktor C: Egoswakheid (3) 

Persoon 4 word maklik deur haar gevoelens wat minder stabiel is, 

beinvloed. Sy raak maklik emosioneel en ontsteld wanneer frustrasies 

opduik en is baie veranderlik met betrekking tot houdinge en 

belangstellings. Sy beleef gevoelens van minderwaardigheid. 

* Faktor G: Hoiir superego (10) 

Sy kom pligsgetrou, volhardend en verantwoordelik voor. Persoon 4 

is besonder moralisties en tree volgens morele reels en standaarde op. 

Sy kan selfbewus wees. 

* Faktor L: Geborgenheid (3) 

Sy is baie vertrouend, bevraagteken nie sommer ander se motiewe nie. 

* Faktor M: Prakties (3) 

Persoon 4 kom prakties voor, ernstig en heg baie groter waarde aan 

gesinsbande as aan vriende, en soek versigtig geselskap. 



-232-

* Faktor Q 1: Konserwatisme (1) 

Sy kom uiters konserwatief voor. 

* Faktor 02: Selfgenoegsaam (9) 

Sy is seHgenoegsaam, vindingryk en verkies om seH besluite te neem. 

Sy is stil en afgesonder. 

Samevatting van Persoon 4 se persoonlikheid volgens die 16-PF: 

Persoon 4 is emosioneel minder stabiel, wys maklik haar gevoelens, raak 

maklik ontsteld oor frustrasies. Sy beleef gevoelens van 

minderwaardigheid en voel maklik selfbewus. Sy heg baie waarde aan 

morele standaarde, is vertrouend en prakties. Sy is stil en afgesonder en 

besonder selfgenoegsaam. 

- Emotions Profile Index (EPI) 

Dit kom voor of Persoon 4 nie tot besondere voordoening geneig was nie 

(50). 

* Wankontrole (21) 

Sy kom nie waaghalsig voor nie en is traag om nuwe ervarings en 

dinge uit te toets. Sy is nie impulsief nie (vergelyk Behoedsaam) en 

geneig om van sosiale kontak te onttrek. 

* Behoedsaam (96) 

Persoon 4 is oorversigtig en angstig. Sy is bang om in die moeilikheid 

te kom en baie bekommerd oor wat mense van haar se en dink. 

* Aggressief (25) 

Sy kom nie aggressief en bakleierig voor nie, kan eerder as passief 

beskryf word (moeder berig ook so). 
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• Sosiaal (29} 

Sy is intraversief en kom redelik asosiaal voor ( 16-PF, ROTTER, Vraelys 

A), en geneig om haar te onttrek en van mense te isoleer. 

Samevat1i~1g van Persoon 4 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Sy is nie impulsief en waaghalsig nie, intraversief en onttrek van sosiale 

kontak, nie aggressief en bakleierig nie maar wei geneig om angstig en 

oorversigtig te wees. 

- PHSF 

Dit kom voor of Persoon 4 haarself 'n bietjie beter voorgedoen (4) het in 

die vraelys. 

Volgens die PHSF lyk haar verhoudinge soos volg: 

• Die verhouding met die seH 

Dit kom voor of sy nie oor besonder baie selfvertroue (4) beskik nie, 

maar genoegsame eiewaarde (6) en goeie-selfbeheer (7) het. 

• Die verhouding met die gesin 

Dit lyk of sy die gesinsverhouding {6) positief beleef en baie persoonlike 

vryheid (9) geniet. 

• Die sosiale verhoudinge 

Haar sosiale verhoudinge getuig van ernstige wanaanpassings, ten 

opsigte van die groep ( 1 ) en seksueel { 1 ) . Dit is vir haar 'n baie sensi

tiewe saak waarna sy in die onvoltooide sinne en Vraelys A verwys. 

• Die morele inslag 

Die morele inslag is betekenisvol positief (8). 
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* Die formele verhoudinge 

Hierdie verhoudinge kom positief voor. 

Samevatting van Persoon 4 se verhoudinge volgens die PHSF: 

Dit kom voor of Pers""on 4 se persoonlike, formele en gesinsverhoudinge 

bevredigend is. Die ander sosiale en veral die seksuele relasies is uiters 

problematies. 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die Angsskaal vir Persoon 4 is: 

* Faktor C-: Gebrekkige ego (5) 

Persoon 4 behaal 'n gemiddelde telling op hierdie faktor. 

* Faktor L: Agterdogtigheid (5) 

Sy toon nie agterdogtigheid op die Angsskaal of die EPI nie. 

* Faktor 0: Geneigdheid tot skuldgevoelens (7) 

Dit wil voorkom of sy redelik sterk geneig is tot skuldgevoelens. Sy 

beleef gevoelens van onwaardigheid, terneergedruktheid en skuld. 

* Faktor 03: Selfsentimentontwikkeling (5) 

Dit kom voor of sy nie 'n besondere selfsentiment ontwikkel het nie. 

* Faktor 04: Gespannenheid (4) 

Dit lyk nie of daar by Persoon 4 angs opgewek word deur druk van die 

id nie. 

Samevatting van Persoon 4 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Sy toon 'n geneigdheid tot skuldgevoelens, maar nie juis angs nie. 
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b} Projeksiemedia 

- ROTTER (Onvoltooide sinne) 

Die antwoorde op die ROTTER ~yk soos volg: 

Ek voel somtyds so hulpeloos omdat ek so moeilik kommunikeer. 

Selfs my beste vriend(in) verstaan nie altyd hoe ek voe/ nie. 

Ek wil baie graag meer vriende he. 

Ek is spyt dat ek my vel nie beter beskerm het nie. 

Mense wat my nie verstaan nie laat my hulpeloos voe/. 

Ek vererg my half as mense my spot. 

'n Moeder is 'n persoon wat net uit liefde bestaan. 

Ek kon nooit op hoiirskool gemaklik met seuns gesels nie. 

Toe ek 'n kind was, was ek nie eintlik bewus van a/ die probleme wat my 

stem veroorsaak nie. 

My gedagtes is die plek waar ek met mense kommunikeer. 

Die toekoms is somtyds vir my baie onbekend. 

Ek kan nie eintlik met ouens gesels nie. 

Ek wonder soms hoe ek sou gewees het as ek 'n stem gehad het. 

Mense wat nie van my hou nie /aat my hartseer voel. 

Ek het geen tyd vir lekker ontspanning nie. 

Ek haat dit as mense baklei oor nietige dinge. 

Ek is baie lief vir my ma. 

Die enigste struikelblok is my stem. 

Ek wens my pa het nog gelewe. 

In die geheim is ek op soek na 'n sosiale /ewe. 

Die meeste meisies is baie anders as ek. 

Ek verbeel my soms dat mense nie van my hou nie. 

Tot my spyt het ek nie baie vriende nie. 

Ek strewe daarna om 'n sukses van my /ewe te maak. 

Die meeste seuns /yk half ongemaklik om met my te gesels. 
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My grootste gebrek is om te kommunilceer. 

My grootste begeerte is om genees te word van UWS. 

Samevatting van die interpretasie van die onvoltooide sinne: 

Persoon 4 openbaar 'n besondere behoeft~ aan sosiale verhoudinge, veral 

die seksuele verhoudinge. Dit is duidelik dat die velletsels en onvermoe 

tot normale spraak haar funksionering ten opsigte van die relasies en 

sosialisering ernstig rem. Dit is vir haar baie moeilik om UWS te aanvaar. 

c) Ongestandaardiseerde media 

- Vraelys A 

Die volgende belangrike feite word uit die vraelys aangehaal: 

i) Afdeling A: Die seH/consep 

Persoon 4 voel baie skaam, ongemaklik en selfbewus wanneer sy 

aileen voor 'n klomp mense moet praat of wanneer mense vir haar 

kyk as- sy praat. Dit kom egter voor of sy tog haarself kan handhaaf. 

ii) Afdeling 8: Depressie 

Sy voel terneergedruk, moedeloos en gefrustreerd omdat sy UWS het. 

i1i) Afdeling C: Remminge ten opsigte van relasies en sosialisering 

Haar sosialisering word ernstig deur UWS gerem, veral as gevolg van 

ontoereikende vermoe tot kommunikasie. Sy voel "uit" in die 

portuurgroep, asof sy nie "by hulle pas nie". Dit voel of sy moeilik 

deur ander aanvaar word en of sy nie aan hulle verwagtinge kan 

voldoen nie. Sy voel dikwels eensaam omdat "mense nie begrip het 

oor hoe ek voel nie" en omdat hulle "somtyds op my neersien". Sy 

is baie skaam vir die teenoorgestelde geslag en "kan omtrent nie 'n 

gesprek voer nie". 
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iv) Afdeling D: lmplikasies van die stemprobleem 

Kommunikasie is vir haar moeilik, dit laat haar verlee, selfbewus en 

ongemaklik voel. Sy het ook al baie spot verduur. Dit voel vir haar 

mense spot met haar as hulle met haar "sag terugpraat". Sy voel 

uitgesluit as sy nie gemaklik kan saampraat nie. Dit voel of haar stem 

aandag trek, maar ook dat mense haar maklik "doodpraat" en sy dan 

nie kans kry om haar saak te stel nie. 

v) Afdeling E: lmplikasies van die velletsels 

Sy voel ongelukkig oor die velletsels en baie jammer dat sy nie haar 

vel beter opgepas het nie. Sy voel die letsels laat haar onaantreklik 

lyk. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Dit voel vir haar of sy nie 'n normale persoon is nie. Mense kom 

ongemaklik voor by haar en sy voel dat sy nie doeltreffend kan 

funksioneer as gevolg van UWS nie. 

vii) Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Sy voel daar gaan geleenthede by haar verby omdat sy UWS het. Sy 

sou graag beter wou sosialiseer. Sy voel heeltyd selfbewus oor haar 

kommunikasie met vreemde mense. Sy moes dikwels op skool dinge 

anders doen as wat sy graag sou wou, omdat sy UWS het. As 

gevolg van haar stem kan sy nie haar standpunte verdedig nie. Sy 

voel of sy as gevolg van UWS gestremd is. 

viii) Afdelihg H: Algemene aanpassing 

Sy is moedeloos omdat daar geen medikasie vir UWS beskikbaar is 

nie. Haar grootste vrees is dat haar kinders dit ook sal he en dat sy 

daarom nooit eendag kinders sal he nie. Dit is vir haar moeilik om te 

aanvaar dat sy nooit van UWS sal genees nie. Haar onvermoe tot 

kommunikasie is moeilik om te hanteer. 
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Haar eie opsomming hoe sy oor die siekte voel: 

"Ek voel baie keer bedruk daaroor omdat daar geen medikasie daarvoor is 

nie en omdat ek nie gemaklik met mense kan kommunikeer nie. Ek het 

ook nie baie vriende nie, ek het omtrent niks vriende van die 

teenoorgestelde geslag nie en dit maak die lewe soms baie eer>saam. Ek 

het ook omtrent nie 'n sosiale lewe nie." 

6.3.5 DIE VYFDE PROEFPERSOON 

6.5.3.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteit 

Persoon 5 is 'n ses-en-twintigjarige blanke vrou uit die laer sosio-ekonomiese 

groep. Sy is een van vier kinders, waarvan drie kinders uit dieselfde gesin 

UWS het. AI drie die persone is reeds volwassenes en almal is by hierdie 

ondersoek betrek (Persone 5, 6 & 7). Sy is 'n huisvrou en het twee klein 

kindertjies wat nie UWS het nie. Sy is van haar man geskei en in die loop 

van die ondersoek weer getroud met 'n man heelwat ouer as sy (trouens, sy 

is met haar suster se skoonpa getroud). Die simptome van UWS is sedert 

haar geboorte sigbaar. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Soos by die ander persone het haar fisieke ontwikkeling volgens normale 

mylpale verloop en UWS is in die vroee kinderjare by haar gediagnoseer. Sy 

het ook nie by spraakterapie gebaat nie. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome, soos in Tabel10 op p. 239 uiteengesit, word by haar 

waargeneem. 
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TABEL 10: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 5 

Simp tome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem Geboorte Ernstig 

Velletsels: 
Gesig Peuterjare Redelik erg 
Nek Laerskooljare Lig 
Oksillae Geen 
Elmboe Kleuterjare Redelik erg 
Arms Laerskooljare Matig 
Hande: Dorsaal Geen 

Palms Geen 
Lyf Laerskooljare Lig 
Kniee Laerskooljare Matig 
Bene Laerskooljare Lig 
Voete Geen 

Stralekringvoorkoms Laerskooljare Matig 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Matig 

Tong styf en minder Peuterjare Matig 
beweeglik 

Obstruksie in die Geen 
speekselkliere 

Tan de: Ontbreek Geen 
Swak Laerskooljare Matig 

Haargroei: Wimpers Tienerjare Matig 
Ooghare Kleuterjare Matig 
Agterkop Geen Geen 

Naelgroei Geen 

Nasale afwykinge Geen 

Verkalking op die brein Volwassenheid Matig 

Dit blyk dat 'n redelike aantal van die fisieke simptome van UWS by haar 

teenwoordig is. Alhoewel haar stem erg, en die vel van die gesig redelik erg 

aangetas is, het sy die toestand in 'n matige graad. 

Die neuropsigiese komplikasies wat by Persoon 5 teenwoordig is, word in 

Tabel 11 op p. 240 aangetoon. 
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TABEL 11: DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES VAN UWS BY 

PROEFPERSOON 5 

Komplikasies Aanvangsouderdom lntensiteit 

Probleme met geheue Kinderjare Lig 

Agterdogtig Geen 

Aggressie en woedebuie Kinderjare Lig 

Paranoi"ede ideasie Geen 

"Deja-vu" sensasies Geen 

Verlaagde/verhoogde Geen 
pyndrempel 

Epileptiese Geen 
aanvalle 

Die neuropsigiese komplikasies by Persoon 5 is nie betekenisvol genoeg om 

'n invloed op haar gedrag te he nie. 

d) Genealogiese historisiteit 

Soos by al die ander proefpersone het genealogiese navraag getoon dat 

tipiese "UWS-vanne" in die stamboom van albei ouers voorgekom het en dat 

hulle in die voorgeslag verwant moet wees. Die ouerpaar is dus albei draers 

van die geen verantwoordelik vir UWS. Daar is ook nog 'n niggie van die 

gesin wat UWS het. 

6.3.5.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a) Gestandaardiseerde media 

Die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-Pf) 

'n MD-telling van 4 is behaal, wat op 'n eerlike beantwoording van die 

vraelys dui. 
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Persoon 5 se persoonlikheid lyk volgens die 16-PF soos volg: 

• Faktor F: Sorgvryheid (9) 

Dit kom voor of sy opgeruimd en sorgvry is, openhartig, impulsief en 

goedhartig. 

• Faktor G: Laer Superego (1 J 

Sy kom ongeirg en wispelturig voor, ontspanne en emosioneel 

afhank/ik. Sy kan sterk geneig wees tot impulsiewe buie en 

selfbejammering (vergelyk EPI). 

• Faktor M: Prakties (3) 

Persoon 5 kom prakties voor, ernstig en heg baie groter waarde aan 

gesinsbande as aan vriende (vergelyk ROTTER). 

* Faktor 01: Konserwatisme (1) 

Sy kom baie konserwatief voor. 

Samevatting van Persoon 5 se persoonlikheid volgens die 16-PF: 

Sy kom opgeruimd en sorgvry voor, ontspanne met impulsiewe buie. Sy 

heg besonder baie waarde aan die gesinsbande. 

- Emotions Profile Index (EPI) 

Persoon 5 toon op hierdie vraelys 'n hoe neiging tot voordoening (75). 

Volgens die EPIIyk haar persoonlikheid soos volg: 

• Gehoorsaam (79) 

Sy blyk vertrouend en liggelowig te wees, geneig om alles te 

goedertrou te aanvaar, ietwat afhanklik en bei"nvloedbaar en soms 

impulsief. 
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* Wankontrole (84) 

Hierdie eienskap getuig van impulsiewe trekke, asook die voortdurende 

soeke na nuwe ervarings, avontuurlik te wees en nuuskierig (vergelyk 

16-Pf). 

* Wantrouig (13) 

Dit wil voorkom of sy onkrities kan wees en of sy nie maklik ander 

verwerp nie. 

* Beheersd (20) 

Dit kom voor of sy geneig is om op 'n van-dag-tot-dag basis te leef. 

Sy beplan nie vir die toekoms nie. Sy toon nie 'n besondere behoefte 

aan ordelikheid nie. Sulke persone beskik oor min selfbeheer. 

Samevatting van Persoon 5 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Persoon 5 kom vertrouend, afhanklik en impulsief voor, met min 

selfbeheer. Sy verwerp nie maklik ander nie en beplan ook nie eintlik haar 

lewe nie. 

- PHSF 

Dit kom voor of Persoon 5 hierdie vraelys redelik eerlik beantwoord het. 

Vol gens die PHSF lyk haar verhoudinge soos volg: 

* Die verhouding met die seH 

Dit kom voor of sy oor 'n hoi selfvertroue (7) en eiewaarde (7) beskik. 

Haar selfbeheer (5) is gemiddeld en sy is geneig tot senuweeagtigheid 

(6). Sy voel skynbaar nie heeltemal so gemaklik met haar gesondheid 

(2) nie, wat die navorser laat wonder of UWS haar nie tog 'n bietjie pia 

nie. 
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• Die verhouding met die gesin 

Dit lyk of sy haar gesinsverhoudinge (9) baie poSitief beleef (vergelyk 

ook die 16-PF en die ROTTER). 

• Die sosiale verhoudinge 

Die sosiale verhoudinge in groepe (6) blyk in orde te wees, maar dit 

kom voor of sy onseker van seksuele verhoudinge ( 1) is (sy was baie 

onseker of sy weer moes trou). 

• Morele inslag 

Sy toon 'n gemiddelde morele inslag (6). 

• Die formele verhoudinge 

Die formele verhoudinge (7) kom ook positief voor. 

Samevatting van Persoon 5 se verhoudinge volgens die PHSF: 

Dit blyk dat sy oor genoegsame selfvertroue beskik, maar geneig is om 

senuweeagtig te wees. Sy voel nie baie gelukkig met haar gesondheid 

nie. Die gesins- en for:nele verhoudinge blyk bevredigend te wees, maar 

die seksuele verhoudinge kom problematies voor. 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die IPAT-Angsskaal vir Persoon 5 is: 

• Faktor C-: Gebrekkige ego (6) 

Die bogemiddelde telling (6) aan die angstige kant toon aan dat sy nie 

altyd op 'n gepaste, realistiese manier aan spanning wat frustrasies 

veroorsaak, uitdrukking kan gee nie. 
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* Faktor L: Agterdogtigheid (5} 

Dit wil nie voorkom of Persoon 5 geneig is om agterdogtig te wees nie 

(vergelyk EPI). 

* Faktor 0: Geneigdheid tot skuldgevoelens (6} 

Dit wil voorkom of sy soms geneig kan wees tot skuldgevoelens 

(vergelyk 16-PF). 

* Faktor 03-: SeHsentimentontwikkeling (6) 

Dit kom voor of Persoon 5 met haar bogemiddelde telling (6) dit nie 

altyd maklik vind om haar gedrag by sosiaal aanvaarbare standaarde in 

te skakel nie, en dus soms geringe angsbelewinge kan ervaar. 

* Faktor 04: Gespannenheid (6} 

Dit lyk of daar soms by Persoon 5 angs opgewek word deur druk van 

die id (vergelyk 16-PF). 

Met tellings van 5 vir onbewuste angs; 7 vir bewuste angs en 6 op die 

totale skaal, wil dit voorkom of Persoon 5 meer angs beleef as wat 

deur sommige van die ander media aangetoon word en dat haar gedrag 

daardeur beinvloed kan word. Sy toon ook angs op die ROTTER. 

Samevatting van Persoon 5 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Persoon 5 toon 'n groter geneigdheid tot angs en skuldgevoelens op die 

Angsskaal as op die ander media. Sy vind dit moeilik om op gepaste wyse 

aan haar angs uiting te gee en om volgens sosiaal aanvaarbare standaarde 

op te tree. 

b) Projeksiemedia 

- ROTTER (Onvoltooide sinne) 
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Die belangrikste response uit die ROTTER is: 

Ek verdra nie as mense 'n bespotting van ander maak nie. 

Die beste in my /ewe is my man aanvaar my. 

Ek vererQ my wanneer mense aanhoudend vrae vra, maar ek help hulle nie 

reg nie. 

My grootste vrees was dat die siekte oorerflik sou wees. 

Ek ly aan slaaploosheid. 

My senuwees: ek raak gou gespanne. 

My gedagtes dwaa/ soms as ek aileen is. 

Ek kan nie sander God en my geliefde /ewe nie. 

Ek haat dit om afhanklik te wees. 

Ek is baie gelukkig en tevrede met my toestand. 

In die geheim hou ek baie dinge vir myseH wat ek nie kan praat nie. 

Die meeste meisies spog dat hulle mooier as ek is. 

Ek het vas besluit dat ek gesond is. 

Daar is niks wat my so ontstel soos misvormde mense nie. 

My grootste gebrek is dat ek daarvan hou om aileen te wees. 

Samevatting van die interpretasie van die onvoltooide sinne vir Persoon 5: 

Persoon 5 gee voor dat sy haar toestand aanvaar, maar sy voel tog baie 

sensitief en bekommerd daaroor. Sy voel gespanne en dit pia haar dat sy 

nie so goed sosialiseer as wat sy graag sou wou nie. 

c) Ongestandaardiseerde media 

- Vraelys A 

Uit die antwoorde op Vraelys A word die volgende belangrike feite 

aangehaal: 
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i) Afdeling A: Die seHkonsep 

Sy rapporteer geen negatiewe belewinge ten opsigte van haar 

selfkonsep nie. 

ii) Afdeling B: Oefiressie 

Geen duidinge van depressiewe gevoelens is gevind nie. 

iii) Afdeling C: Remminge ten opsigte van relasies en sosialisering 

Alhoewel sy voel dat· daar teen haar gediskrimineer word oor haar 

stem en vel, reken sy dat haar sosialisering glad nie daardeur geraak 

word nie. 

iv) Afdeling 0: lmplikasies van die stemprobleem 

Alhoewel sy gespot is oor haar stem toe sy klein was, pia haar stem 

haar glad nie. 

v) Afdeling E: lmp/ikasies van die velprobleem 

Persoon 5 voel nie skaam of sleg oor haar vel nie, want daar is ander 

mense wat baie erger as sy lyk. Sy dink nie ee.1s daaraan nie en 

aanvaar dit om daarmee saam te leef. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Sy voel dat sy normaal is en alles kan doen wat sy graag wil. 

vii) Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 

Die simptome van UWS pia haar glad nie. 

viii) Afdeling H: Algemene aanpassing 

Sy noem geen aanpassings wat sy moes maak nie. 

Haar eie opsomming hoe sy oor die siekte voel: 

"Ek aanvaar my siekte, want daar is niks wat ek daaraan kan verander nie. 
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Dis nie God of my ouers se fout dat ek so lyk nie. God het my so geskape 

en ek aanvaar alles en dat ek twee pragtige gesonde kinders het." 

6.3.6 DIE SESDE PROEFPERSOON 

6.3.6. 1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteitsbeeld 

Persoon 6 is 'n vier-en-twintigjarige blanke vrou uit die laer sosio-ekonomiese 

groep. Sy is die jonger suster van Persone 5 & 7. Sy is 'n huisvrou en het 

twee klein kindertjies wat nie UWS het nie. Sy is van haar man geskei en 

onlangs weer getroud. Die simptome van UWS is sedert haar geboorte 

sigbaar. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Soos by die ander persone het haar fisieke ontwikkeling volgens normale 

mylpale verloop. Spraakterapie is, soos by die ander proefpersone, 

onsuksesvol beeindig. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome soos in Tabel 12 op p. 248 uiteengesit, kan by haar 

waargeneem word: 
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TABEL 12: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 6 

Simp tome Aanvangsouderdom Graad van 
aantasting 

Hees stem Babajare Ernstig 

Velletsels: 
Gesig Peuterjare Ernstig 
Nek Kinderjare Lig 
Oksillae Geen 
Elmboe Kleuterjare Redelik erg 
Arms Kleuterjare Lig 
Hande: Dorsaal Geen 

Palms Geen 
Lyf Kinderjare Lig 
Kniee Kinderjare Lig 
Bene Kinderjare Lig 
Voete Geen 

Stralekringvoorkoms Tienerjare Geen 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Matig 

Tong styf en minder Peuterjare Redelik erg 
beweeglik 

Obstruksie in die Kinderjare Matig 
speekselkliere 

Tande: Ontbreek Geen 
Swak Kinderjare Matig 

Haargroei: Wimpers Tienerjare Redelik erg 
Ooghare Tienerjare Redelik erg 
Agterkop Tienerjare Matig 

Naelgroei Geen 

Nasale afwykinge Peuterjare Redelik erg 

Verkalking op die brein Volwassenheid Redelik erg 

Alhoewel sy 'n aantal van die fisieke simptome in 'n ligte tot matige graad 

het, het Persoon 6 die kritiese simptome s6 ernstig dat sy die toestand in 'n 

redelik ernstige graad het. 

Die neuropsigiese komplikasies wat by Persoon 6 teenwoordig is, word in 

Tabel 13 op p. 249 aangetoon. 
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TABEL 13: DIE NEUROPSIGIESE SIMPTOME VAN UWS BY 

PERSOON 6 

Simp tome Aanvangsouderdom lntensiteit 

Problema met geheue Kinderjare Redelik erg 

Agterdogtig Geen 

Aggressie Kinderjare Redelik erg 

Parano"iede ideasie Geen 

"Deja-vu" sensasies Puberteit Redelik erg 

Verlaagde/verhoogde Puberteit Lig 
pyndrempel 

Epileptiese aanvalle Puberteit Redelik erg 

Persoon 6 presenteer met 'n redelike aantal van die neuropsigiese 

komplikasies van UWS wat haar funksionering kan beperk. 

d) Genealogiese historisiteit 

Soos by Persoon 5. 

6.3.6.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

a) Gestandaardiseerde media 

16 Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16-PF) 

'n MD-telling van 2 is behaal, wat op 'n eerlike beantwoording van die 

vraelys kan dui. 

Persoon 6 se persoonlikheid volgens die 16-PF is: 
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* Faktor F: Soberheid 

Dit kom voor of sy redelik sterk geneig is om stl, introspektief, 

temeergedruk en besorgd te wees. Sy kan redelik maklik angstig, 

vreesagtig, skaam en depressief raak. 

* Faktor H: Slcugterheid (2) 

Sy is skaam. sensitief vir dreigemente. teruggetrokke en geneig om 

verbitterd te wees. Sy is egter ook sorgsaam, hoflik en redelik 

beheersd. 

* Faktor L: Agterdogtigheid (8) 

Persoon 6 is agterdogtig, aggressief. kort van humeur. gespanne, 

vyandig en koppig. Sy kan ook liggeraak wees en geneig tot ja/oesie. 

* Faktor N: Skerpsinnigheid (9) 

Sy kom emosioneel afsydig voor met goeie insig in haarself en ander 

(die navorser het dit ook in die ondersoek gevind). Verder is sy ook 

gesteld op goeie maniere en sosiale verpligtinge en neem ander se 

gevoelens in ag. 

* Faktor 02: SeHgenoegsaamheid (8) 

Persoon 6 is selfgenoegsaam, vindingryk en verkies om self besluite te 

neem. 

Samevatting van Persoon 6 se persoonlikheid volgens die 16-PF: 

Persoon 6 is stil, skaam, selfgenoegsaam en retrospektief. Die feit dat sy 

ook kort van humeur, koppig en aggressief is, kan haar relasies ernstig 

bei"nvloed. Sy is ook sterk geneig om depressief, angstig en vreesagtig te 

wees. 
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- Emotions Profile Index (EPI) 

Persoon 6 behaal 'n besonder lae telling op die vooroordeelskaal (2). Dit 

kan beteken dat sy die vraelys besonder eerlik beantwoord het, maar dit 

kan ook wees dat sy 'n neiging het om haarself in sosiaal aanvaarbar~ 

terme te beskryf. 

Volgens die EPIIyk haar persoonlikheid soos volg: 

* Gehoorsaam (4) 

Hierdie persoon is geneig om onaanvaardend, ongehoorsaam en nie 

liggelowig te wees nie. 

* Wankontrole (3) 

Sy is waarskynlik nie waaghalsig nie en traag om nuwe ervarings en 

dinge uit te toets. Sy is nie impulsief nie en is geneig om van sosiale 

kontak te onttrek. 

* Behoedsaam (95) 

Sy is baie oorversigtig en angstig. Sy is bang om in die moeilikheid te 

kom. Sy is ook baie bekommerd oor wat mense van haar seen dink. 

* Somber (92) 

Persoon 6 is baie geneig tot depressie, hartseer en somberheid. Sy is 

ontevrede met aspekte van haar lewe (sy se haar vel pia haar baie). Sy 

voel gedepriveerd en is moontlik pessimisties. Baie hoe tellings kan op 

selfmoordgedagtes dui. 

* Wantrouig (89) 

Hierdie persone is koppig en liggeraak. Hulle kan baie krities wees en 

geneig om mense en idees te verwerp. 
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* Aggressief (88) 

Sy kan bakleierig en aggressief wees (sy erken dit ook in die 

. ondersoek). Sy is waarskynlik geneig om te se wat in haar gedagtes 

kom. Sy het baie aggressie en gee openlik uiting daaraan. Sy kan as 

rebels beskryf word en blaas stoom af op die mense om haar. 

* Sosiaal (3) 

Sy is asosiaal en 'n introvert. Sy is sterk geneig om haar te onttrek en 

van mense te isoleer. 

Samevatting van Persoon 6 se persoonlikheid volgens die EPI: 

Persoon 6 se sosiale relasies kan ernstig deur haar persoonlikheid gerem 

word. Sy is 'n introvert wat haar van sosiale kontak onttrek. Sy kom ook 

uiters versigtig, hartseer, somber en depressief voor. 

- PHSF 

Dit kom voor of Persoon 6 haarself 'n bietjie beter wou voordoen in hierdie 

vraelys. 

Volgens die PHSF lyk haar verhoudinge soos volg: 

* Die verhouding met die seH 

Dit kom voor of sy baie min selfvertroue (2) en selfbeheer (3) het. 

Haar gevoel van eiewaarde (5) is gemiddeld. Sy is geneig tot 

senuweeagtigheid (6). Sy voel skynbaar nie heeltemal gemaklik met 

haar gesondheid (3) nie, wat die navorser laat dink dat UWS haar pia. 

* Die verhoudinge met die gesin 

Dit lyk of sy haar gesinsverhoudinge (6) redelik positief beleef. 
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• Die sosiale verhoudinge 

Die sosiale verhoudinge in groepe {3), sowel as die seksuele 

verhoudinge (2) blyk problematies te wees. 

• Morele inslag 

Sy toon 'n bogemiddelde morele inslag (7). 

• Die formele verhoudinge 

Die formele verhoudinge (2) lyk glad nie goed nie. 

Samevatting van Persoon 6 se verhoudinge volgens die PHSF: 

Dit kom voor of sy baie min selfvertroue en betreklik min selfbeheer het. 

Sy is senuweeagtig en haar verhouding ten opsigte van haar gesondheid 

is redelik negatief. Dit lyk of sy haar gesinsverhoudinge positief beleef, 

maar die ander relasies, veral die seksuele verhoudinge, is problematies. 

- IPAT-Angsskaal 

Die resultate van die IPAT-Angsskaal vir Persoon 6 is: 

• Faktor 03-: SeHsentimentontwikkeling (7) 

Dit kom voor of Persoon 6 dit nie altyd maklik vind om haar gedrag by 

sosiaal aanvaarbare standaarde in te skakel nie, en dus angsbelewinge 

kan ervaar. 

• Faktor C-: Gebrekkige ego (7) 

Die bogemiddelde telling {7) aan die angstige kant van die skaal toon 

aan dat sy nie altyd op 'n gepaste, realistiese manier aan spanning wat 

deur frustrasies veroorsaak word, uiting kan gee nie. 

• Faktor L: Agterdogtigheid (6) 

Dit wil voorkom of Persoon 6 geneig is om agterdogtig te wees. 
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* Faktor 0: Geneigdheid tot skuldgevoelens (7) 

Persoon 6 is sterk geneig om skuldgevoelens te beleef. 

* Faktor 04: Gespannenheid (8) 

Dit lyk of daar redelik maklik angs by Persoon 6 opgewek kan word 

deur druk van die id. 

Met relatief hoe tellings van 7 vir onbewuste angs, 8 vir bewuste angs 

en 7 op die totale skaal, wil dit voorkom of Persoon 6 sodanige angs 

beleef dat haar gedrag daardeur beinvloed kan word. 

Samevatting van Persoon 6 se angsvlakke volgens die Angsskaal: 

Persoon 6 is geneig om agterdogtig te wees en skuldgevoelens te 

openbaar. Sy beleef bewustelike en onbewustelike angs wat haar gedrag 

be'invloed. 

b) Projeksiemedia 

- ROTTER (Qpvoltooide sinne) 

Ek voel seHbewus. 

Snags in my bed sukkel ek om te slaap. 

Ek wil baie graag anders Jyk. 

My vriende weet wat met my fout is. 

Die beste is my ouers wat omgee. 

Ek vererg my as iemand opmerkings maak. 

My grootste vrees is die dood. 

Ek kon nooit maklik met ander gesels nie. 

Ek ly soms aan spanning. 

My senuwees is soms klaar. 

My grootste bekommernis is die toekoms. 

Ek wonder soms hoe ek sou Jyk as ek anders was. 

Ek voel 'n behoefte aan die Here. 
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Ek geniet dit om saam met my familie te wees. 

Ek haat myself soms. 

Ek is baie selfbewus. 

Die enigste struikelblok is my siekte. 

Ek wens ek was anders. 

Die meeste meisies dink hul is beter as ek. 

Ek verbeel my soms dat ek anders is. 

Ek het vas besluit dat ek my so moet aanvaar. 

Daar is niks wat my so ontstel soos ander se opmerkings. 

My grootste gebrek is my selfvertroue. 

My sterkste begeerte is as daar medikasie was, sou ek dit wou probeer. 

Samevatting van Persoon 6 se response op die onvoltooide sinne: 

Dit is baie duidelik dat Persoon 6 baie ongelukkig is oor die implikasies wat 

UWS het. Sy voel selfbewus, sensitief, gevoelig en gespanne. Sy 

openbaar ook gebrekkige selfvertroue en begeer om anders te wees. 

c) Ongestandaardiseerde media 

Die belangrikste feite uit Vraelys A is: 

i) Afdeling A: Die seHkonsep 

Sy voel skaam omdat sy anders /yk en is selfbewus tussen mense, 

veral wanneer sy praat. Persoon 6 "probeer hard" om haarself te 

handhaaf, maar sy voel sy beleef nie juis sukses in wat sy doen nie. 

ii) Afdeling 8: Depressie 

Sy voel terneergedruk en gefrustreerd omdat sy UWS het en huil 

daaroor. 

iii) Afdeling C: Remminge ten opsigte van relasies en sosialisering 

Sy reken dat haar sosialisering deur UWS geraak word. Sy voel sy 
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word nie aanvaar nie omdat mense bang is die siekte is aansteeklik. 

Persoon 6 dink sy sou miskien beter aanvaar word as sy nie UWS 

gehad het nie. Dit voel vir haar of sy nie aan ander se verwagtinge 

voldoen nie. Sy voel eensaam en asof ander op haar neersien. Haar 

relasies met haar gesin word egter nie deur UWS geraak nie. 

iv) Afdeling D: Die implikasies van die stemprobleem 

Sy beleef dat kommunikasie vir haar moeilik is. Dit is ongemaklik as 

ander haar nie kan hoor nie. Sy is gespot toe sy 'n kind was 

("Stemmetjie" genoem). Sy voel uitgesluit en dit voel of sy aandag 

trek. Haar sosialisering word beslis deur die onvermoe tot normale 

spraak beinvloed. 

v) Afdeling E: Die implikasies van die velletsels 

Sy voel selfbewus oor die velletsels en sou graag medikasie daarvoor 

wou he. 

vi) Afdeling F: Remminge in funksionering 

Dit voel soms vir haar of daar geleenthede verbygaan omdat sy UWS 

het. Persoon 6 voel ook dat UWS haar funksionering rem. 

vii) Afdeling G: Die kriteria vir gestremdheid 

Die velletsels en haar stem pia haar baie. Dit voel vir haar of sy 

anders as ander mense lyk en sy sou "ook soos hulle wou lyk". Sy 

voel soms uit en mense lyk soms ongemaklik in haar 

teenwoordigheid. 

viii) Afdeling H: Algemene aanpassing 

Persoon 6 sou graag medikasie wou he. Haar grootste vrees is dat 

haar kinders UWS kan he. Haar vel en stem is die grootste probleem 

en die moeilikste om te aanvaar. Dit is ook vir haar moeilik om te 

hanteer as ander so na haar staar. 
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Persoon 6 se eie opsomming van hoe sy oor UWS voel: 

"Ek is tevrede dat die Here my so geskape het, maar ek sou ook graag 

soos ander wou gewees het." 

6.3. 7 DIE SEWENDE PROEFPERSOON 

6.3. 7.1 Historisiteitsbeeld 

a) Algemene historisiteit 

Persoon 7 is 'n sewe-en-twintigjarige blanke, Afrikaanssprekende man. 

Hy is geskei met vier voorskoolse kinders wat aan sy sorg toegese is, 

aangesien die moeder nie die kindertjies wou he nie. Geeneen van die 

kinders het UWS nie. 'n Kort tydjie na sy egskeiding is hy weer getroud. 

Persoon 7 is die broer van Persone 5 & 6. Tydens die empiriese 

ondersoek het hy en sy gesin by Persoon 6 ingewoon, maar kort daarna 

is hy weens sy besonder aggressiewe gedrag gevra om te trek. Hulle 

woon op die oomblik by sy skoonouers in. Persoon 7 kry finansieel baie 

swaar en beweeg hoofsaaklik in swakker sosio-ekonomiese kringe. Hy 

stel ook nie belang in enige bande met 'n kerk nie. 

b) Fisieke ontwikkeling 

Soos by die ander persone was sy fisieke ontwikkeling normaal, behalwe 

dat sy moeder sedert 'n baie jong ouderdom reeds besonder aggressiewe 

gedrag by hom waargeneem het en nie geweet het hoe om dit te hanteer 

nie. 

c) Die simptome van UWS 

Die fisieke simptome soos in Tabel14 op p. 258 uiteengesit, kan by hom 

waargeneem word: 
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TABEL 14: DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS BY PROEFPERSOON 7 

Simp tome Aanvangsouderdom Graad van 
~' aantasting 

Hees stem Geboorte Baie erg 

Velletsels: 
Gesig Babatyd Baie erg 
Nek Babatyd Ernstig 
Oksillae Kinderjare Ernstig 
Elmboe Kleuterjare Baie erg 
Arms Kinderjare Ernstig 
Hande: Dorsaal Kinderjare Matig 

Palms Kinderjare Matig 
Lyf Kinderjare Ernstig 
Kniee Kleuterjare Ernstig 
Bene Kinderjare Matig 
Voete Kinderjare Matig 

Stralekringvoorkoms Kinderjare Baie erg 
op die ooglede 

Lippe hard en geswolle Kleuterjare Baie erg 

Tong styf en minder Kleuterjare Baie erg 
beweeglik 

Obstruksie in die Kinderjare Ernstig 
speekselkliere 

Tande: Ontbreek Geen 
Swak Kinderjare Matig 

Haargroei: Wimpers Kinderjare Ernstig 
Ooghare Kinderjare Ernstig 
Agterkop Kinderjare Ernstig 

Naelgroei Kinderjare Matig 

Nasale afwykinge Kinderjare Matig 

Verkalking op die brein Kinderjare Ernstig 

Dit blyk dat 'n groot aantal van die fisieke simptome van UWS by Persoon 7 

teenwoordig is en dat hy die toestand in 'n baie ernstige graad het, trouens 

van aldie proefpersone is hy die ergste aangetas. 

Die neuropsigiese komplikasies wat by Persoon 7 teenwoordig is, word in 

Tabel 15 op p. 259 aangetoon. 
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TABEL 15: DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES VAN UWS BY 

PERSOON 7 

Komplikasies Aanvangsouderdom lntensiteit 

Probleme met geheue Puberteit Matig 

Agterdogtig Kinderjare Baie erg 

Aggressie en woedebuie Kleuterjare Baie erg 

Parano"iede ideasie Volwassenheid Ernstig 

"Deja-vu" sensasies Onbekend 

Verlaagde/verhoogde Verlaagde Matig 
pyndrempel 

Epileptiese aanvalle Geen 

Die parano"iede ideasie wat by Persoon 7 deur die navorser waargeneem is, 

word in Paragraaf 6.3. 7.2 bespreek 

d) Genealogiese historisiteit 

Soos by Persone 5 & 6. 

6.3. 7.2 Die resultate van die media wat tydens die ondersoek toegepas is 

Persoon 7 het botweg geweier om in die ondersoek sa am te werk. Hy het 

beweer dat die siekte net sy besigheid is en dat, as die navorser vir hom 

medikasie kon gee, hy dit miskien sou oorweeg om saam te werk. Sy 

moeder is egter intens bekommerd oor sy gedrag en kon heelwat inligting 

daaroor verskaf. Verdere inligting is uit onderhoude met sy familie bekom. 

Alhoewel hy geen vraelyste voltooi het nie, kon die navorser genoeg inligting 

bekom om hom wei in die ondersoek op te neem. 
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Hy is baie selfbewus. skaam. opstandig en kwaad oor die siekte. veral oor die 

velletsels. Hy het self onlangs versoek om 'n velskraping te kry, wat nie 

gedoen kan word nie omdat dit erger letsels sou laat. 

Sy moeder berig dat hy sedert sy kleuterja•e ·n moeilike kind was. Hy het 

besondere aggressie openbaar. sowel as woedeuitbarstings. moedeloosheid. 

Hy het maklik gehuil. erg gefrustreerd geraak en was altyd baie bakleierig. 

Sedert sy vroee volwassenheid openbaar hy tipiese paranoi"ese gedrag. AI die 
-

persone berig 'n intense wantroue en patologiese jaloesie.by hom. Ander se 

motiewe word bevraagteken. Hy het by verskillende geleenthede sonder 

enige bewyse of rede sy pasgetroude vrou van ontrou of ander dade 

beskuldig. Hy het selfs al vir haar "strikke" gestel om haar uit te vang en sy 

moet gedurig haar doen en late aan hom rapporteer. Hy is ook geneig om 

almal om hom te beskuldig dat hulle teen hom is. Hy vertrou niemand nie. 

Hy lees weerstand teen hom in alles en almal om hom. 

Persoon 7 is uiters kortgebakerd en humeurig. Besonder aggressiewe gedrag 

word geopenbaar. Tydens 'n geselsie wat die navorser met hom gehad het, 

het hy opgestaan en een van die kindertjies wat in die geselskap was en 

skynbaar niks gedoen het nie, 'n vreeslike pak gaan gee. Na enkele minute 

het hy dieselfde kind weer geslaan en uitgestap. Die familie be rig dat hy 

gedurig in gevegte. wat om onbenullige redes ontstaan. betrokke is. Hy was 

al in die tronk en verskeie kere aangekla en vervolg vir aanranding. Hy 

skroom ook nie om sy familielede, wat sy ouers insluit, te lyf te gaan nie. 

Verder maak hy hom a an emstige drankmisbruik skuldig. 

Hy is geneig om 'n wrok teenoor iemand wat teen hom oortree het, te dra. 

Klein dingetjies kan geweldige reaksie van hom ontlok en hy is gedurig in 

argumente betrokke. Hy weier ook om ander te vergewe. 
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Persoon 7 stel rigiede eise en reels en beskuldig ander vir sy mislukkings. Hy 

neem byvoorbeeld sy rna kwalik omdat hy die siekte het en se dit is haar 

skuld. Verder beskuldig hy haar dat sy meer vir die ander kinders om gee as 

vir hom. Sy word ook verwyt dat sy lankal iets vir hom ten opsigte van sy 

siekte kon gedoen het, maar nie wou nie. 

Periodes van depressie het ook al by hom voorgekom. Die familia berig dat 

hy op 'n stadium medikasie ontvang het en dat dit toe beter met hom gegaan 

het, maar hy weier om dit weer te neem of om 'n professionele persoon te 

spreek want hy '"is nie mal nie'". 

As gevolg van sy gedrag en algemene optrede het Persoon 7 emstig 

versteurde sosiale relasies en kan hy nie doeltreffend in sy omgewing 

funksioneer nie. 

Persoon 7 het ernstige verkalkings op die temporale lobbe van die brein as 

gevolg van UWS. Hy kry nog nie epileptiese aanvalle as gevolg daarvan nie. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat parano'iese gedrag die gevolg van 

beserings aan die temporale lobbe is. Dit is dus moontlik dat Persoon 7 se 

parano'iese. gedrag aan UWS gekoppel kan word soos in die literatuur berig 

is. 

Dit wil voorkom of UWS vir Persoon 7 emstige probleme skep. 

6.4 DIE TOEPASSING VAN DIE VRAEL VS (VRAEL VS B) OP DIE OUERS VAN DIE 

PROEFPERSONE 

Vraelys B (Paragraaf 5.3.3. 1) is deur die ouers van die proefpersone beant

woord. Hierdie inligting is nie sa am met elke proefpersoon se gegewens 

gegee nie, maar word saamgegroepeer om die navorsingshipotese te 

beantwoord. 
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6.4.1 DIE OUERS VAN PROEFPERSOON 1 

Die ouers van Proefpersoon 1 beleef nie intense gevoelens omdat hulle kind 

UWS het nie. Sy opvlieendheid en soms onbeheerste woedeuitbarstings is 

moeilik om te hanteer. Hulle voel jammer vir hom en bekommerd oor sy 

seksuele relasies asook die onbekendheid van wat epilepsie vir hom inhou. 

Hulle het hom egter nooit oorbeskenn nie en so selfstandig moontlik pro beer 

maak. Meer inligting oor UWS en 'n ontmoeting met ander UWS-Iyers en 

hulle ouers sal verwelkom word. 

6.4.2 DIE OUERS VAN PROEFPERSOON 2 

Die vraelys is deur Persoon 2 se moeder voltooi. Sy voel baie hartseer en 

bekommerd oor sy swak relasies, die feit dat hy sy werk verloor het en oor 

sy negatiewe gevoelens oor homself. 

Sy sou graag rneer oor UWS en die gevolge daarvan wou weet en sou graag 

ander lyers en hune ouers wou ontmoet. 

Alh6ewel sy soms emosioneel raak, voel dit nie vir haar of sy die situasie nie 

kan hanteer nie. 

6.4.3 DIE OUERS VAN PROEFPERSOON 3 

Persoon 3 se ouers se omdat haar " ... graad van UWS nie ernstig is nie, kan 

ons dit makliker verwerk". Hulle voel soms hartseer, maar nie te bekommerd 

nie want " ... sy hanteer dit goed". Hulle beleef soms meer stres en het hulle 

verwagtinge van haar werksgeleenthede afgeskaal as gevolg van UWS. Sy 

is nie oorbeskerm nie en hulle probeer om nie die situasie te oorbeklemtoon 

nie. 
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6.4.4 DIE OUERS VAN PROEFPERSOON 4 

Persoon se vader is oorlede. Haar moeder voel magteloos, hartseer en bang 

omdat sy nie weet wat UWS vir haar inhou nie. Sy voel bekommerd en 

beleef meer stres oor die onsekerheid van Persoon 4 se toekoms en dk 

verloop van die siekte. Sy voel egter dat sy dit kan hanteer, maar sou graag 

ander ouers en lyers wou ontmoet om oor hulle ervaringe van UWS te gesels. 

6.4.5 DIE OUERS VAN PROEFPERSONE 5,6 & 7 

Albei ouers het die vraelys voltooi, maar die moeder van hierdie persone toon 

die meeste simptome van wanaanpassing. Sy beleef baie van die emosies 

wat ouers van gestremde kinders beleef, soos skok, verleentheid, hartseer, 

magteloosheid en ontoereikendheid. Sy voel bang en beleef skuldgevoelens 

en selfverwyt. Sy word deur Persoon 7 verwyt omdat hy die siekte het en 

beskuldig dat sy niks daaraan wou doen nie. Sy openbaar stres en 

slaapsteurnisse, kry nagmerries en toon 'n toename in haar rookgewoonte. 

Sy is intens bekommerd oor veral Persoon 7 se kwaliteit van I ewe, sy 

minderwaardigheidskompleks en sy erge aggressie en humeurigheid. 

Die moeder sal graag meer van die siekte wil weet en voel 'n dringende 

behoefte om met ander UWS-Iyers en hulle ouers te kommunikeer, omdat 

hulle " ... dalk raad wat hulle toegepas het vir hulle kinders ... " met haar kan 

deel. 

6.5 SAMEVATTING 

Met die empiriese ondersoek is gepoog om inligting in te samel waarmee 

vasgestel kan word wat die implikasies van UWS vir die lyer en sy ouers is. 

Verskillende media, waaronder gestandaardiseerde, ongestandaardiseerde en 

projeksie media is vir die proefpersone gebruik. Vir die ouers is 
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ongestandaardiseerde vraelyste gebruik. Die resultate van die empiriese 

ondersoek sal in HOOFSTUK 7 aan die hand van die navorsingshipoteses 

bespreek word. 
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HOOFSTUK 7 

DIE NAVORSINGSRESULTATE 

7. 1 INLEIDING 

Die navorsingsresultate van die media wat in die empiriese ondersoek 

(HOOFSTUK 6} gebruik is, word in hierdie hoofstuk uiteengesit. Eerstens 

word die kwantitatiewe resultate van die verskillende media wat toegepas 

is vergelykenderwys vir al die proefpersone in verskillende tabelle gegee. 

Die navorser sal probeer om na aanleiding van die kwantitatiewe resultate 

"gemeenskaplike persoonstrekke vir UWS-Iyers" af te lei. 

Die resultate van die ondersoek word dan vir elke proefpersoon individueel 

geevalueer deur eers 'n kort samevattende persoonsbeeld van elke 

proefpersoon te verskaf, verwysende na positiewe trekke, konflik- en 

probleemareas. Daarna word die resultate in verwerkte vorm (soos in 

Paragraaf 5.4.3 uiteengesit} vir elke proefpersoon gegee. Deur integrering 

van die inligting word die navorsingshipoteses 1 - 6 vir elke proefpersoon 

afsonderlik beantwoord. 

Die inligting uit die vraelys aan die ouers (Vraelys B) word daarna verwerk 

om navorsingshipotese 7 vir elke ouer afsonderlik te beantwoord. 

In Paragraaf 7.5 word die navorsingshipoteses getoets. 

Vervolgens word die kwalitatiewe resultate van die media wat in die 

ondersoek toegepas is, in tabelvorm gegee om vas te stel of enige afleidings 

oor die persoonstrekke van UWS-Iyers gemaak kan word. 



-266-

7.2 DIE KWANTITATIEWE EVALUERING VAN DIE RESULT ATE VAN DIE MEDIA 

WAT IN DIE ONDERSOEK TOEGEPAS IS 

7.2.1 SAMEVATTING VAN DIE SIMPTOME VAN UWS SOOS DIT BY DIE 

VERSKILLENDE PROEFPERSONE GEVIND IS 

7 .2. 1.1 Die fisieke simptome van UWS by die proefpersone 

Die fisieke simptome waarmee die proefpersone presenteer, word in Tabel 

16 op p. 267 saamgevat. 
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TABEL 16: SAMEVA TTING VAN DIE FISIEKE SIMPTOME VAN UWS 

WAARMEE DIE PROEFPERSONE PRESENTEER 

SIMPTOME 1 2 3 4 

Hees stem G/E G/E G/E G/E 

Velletsels: 
Gesig P/L 8/E P/L K/E 
Nek Ge 8/R Ge Ge 
Oksillae T/L T/M Ge Ge 
Elmboe P/R K/E K/L K/E 
Arms Ge K/E Ge Ge 
Hande: Dorsaal L/L K/E L/L K/R 

Palms Ge K/E L/L K/R 
Lyf Ge P/E Ge Ge 
Kniee P/R K/M K/M K/E 
Bene Ge K/L Ge Ge 
Voete Ge K/L Ge K/R 

Ooglede L/M L/R L/L K/R 

Lippe K/R K/R K/R K/E 

Tong K/M K/R Ge K/E 

Obstruksie in die T/R LIR Ge T/R 
speekselkliere 

Tande: Ontbreek L/R T/E Ge L/M 
Swak K/R K/R Ge Ge 

Haargroei: 
Wimpers T/R L/R Ge T/R 
Ooghare T/R L/R Ge T/R 
Agterkop B/R K/E Ge 8/M 

Naelgroei L/L Ge K/L K/L 

Nasale afwykinge K/M K/M Ge Ge 

Verkalking op T/M L/E 0 0 
die brein 

Afkortings wat in die tabel gebruik is: 

Aanvangsouderdomme: 
G=Geboorte 
P = Peuterjare 
T = Tienerjare 

Graad van aantasting: 
L=Ug 
E =Erg aangetas 

B=Babajare (3mnde- 1 jaar); 
K = Kleuterjare 
V = Volwassenheid 

R = Redelik ernstig 
Ge=Geen. 

5 6 7 

G/E 8/E G/E 

P/E P/E B/E 
L/L L/L B/E 
Ge Ge T/E 
K/R K/R K/E 
L/M K/L LIE 
Ge Ge L/E 
Ge Ge L/E 
L/L LIL LIE 
LIM L/L L/L 
L/L L/L L/R 
Ge Ge L/R 

L/M T/L L/E 

K/R K/R K/E 

P/M P/M P/E 

Ge Ge L/R 

Ge Ge Ge 
L/M L/M LIR 

T/M T/M L/R 
K/M T/M L/R 
Ge T/M L/R 

Ge Ge K/R 

Ge P/R L/R 

V/R V/R T/R 

L = Laerskooljare 
0 = Onbekend. 

M=Matig 
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Die graad van aantasting deur UWS vir die verskillende proefpersone is soos 

volg: 

* Persoon 1: 

* Persoon 2: 

* Persoon 3: 

* Persoon 4: 

* Persoon 5: 

* Persoon 6: 

* Persoon 7: 

Lig (alhoewel hy met In groot aantal van die simptome 

presenteerl het hy baie daarvan in In ligte graad). 

Ernstig (die meeste van die simptome waarmee hy 

presenteer is in In ernstige graad I trouens van al die 

proefpersone is hy die tweede ergste aangetas). 

Baie lig (sy is van al die proefpersone die ligste 

aangetas). 

Redelik ernstig (sy is ernstig deur die velletsels en hees 

stem aangetas). 

Matig (sy is veral met velletsels in die gesig aangetas). 

Redelik ernstig (sy is ernstig met veral velletsels in die 

gesig aangetas). 

Ernstig (hy is baie ernstig aangetasl trouens van al die 

proefpersone is hy die meeste aangetas). 

Die proeipersone kan dus volgens fisieke simptome in vier groepe verdeel 

word: 

* Lig . Persoon 1 & 3 . 
* Matig . Persoon 5 

* Redelik ernstig . Persoon 4 & 6 

* Ernstig . Persoon 2 & 7 . . 

Dit is belangrik om hierdie groepering in gedagte te hou by die 

beantwoording van die navorsingshipoteses (Paragraaf 7 .5). 

7 .2. 1.2 Die neuropsigiese komplikasies van UWS by die proefpersone 

Die neuropsigiese komplikasies waarmee die proefpersone presenteer word 

in Tabel 17 op p. 270 saamgevat. 
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TABEL 17: SAMEVATTING VAN DIE NEUROPSIGIESE KOMPLIKASIES 

VAN UWS WAARMEE DIE PROEFPERSONE PRESENTEER 

KOMPLIKASIES 

Problema met geheue 

Agterdogtig 

Aggressie en woedebuie 

Parano"iede ideasie 

"Deja vu" sensasies 

Verlaagde/verhoogde 
pyndrempel 

Epileptiese aanvalle 

Afkortings: 
L=Lig 
E=Ernstig 
V=Vermoed 

M=Matig 
H=Hoog 
GE=Geen 

1 

Ge 

Ge 

R 

0 

M 

H 

Ge 

2 3 4 5 6 7 

R Ge 0 L R R 

M L Ge Ge Ge R 

R E Ge L R E 

0 0 0 0 0 v 
R Ge 0 Ge R 0 

Ge Ge H Ge Ge L 

R Ge Ge Ge R Ge 

R = Redelik ernstig 
L = Laag 0 = Onbekend 

Dit kom voor of die meeste van die proefpersone (4 van die 7) probleme 

met geheue het, veral met korttermyngeheue. Dit is ook opvallend dat byna 

almal (6 van die 7) met aggressie en woedebuie presenteer. Alhoewel 

verkalking by vyf persone ge'identifiseer is (die ander twee is nog nie aan 

sulke ondersoeke onderwerp nie), is slegs twee tot dusver slagoffers van 

epileptiese aanvalle. Dit is interessant om daarop te let data/ die persone 

by wie verkalking we/ gevind is, verhoogde aggressie in hul/e gedrag 

openbaar. Een van die twee persone by wie verkalking nog nie gediag

noseer is nie, toon ook verhoogde aggressie en woedebuie. Daar moet in 

gedagte gehou word dat 

- verkalking op die brein 'n letsel op daardie spesifieke plek veroorsaak. 

Letsels op spesifieke areas van die brein het bepaalde komplikasies tot 

gevolg. Die bogenoemde komplikasies is kenmerkend van letsels aan die 

spesifieke areas van die brein (vergelyk Paragraaf 2.4.2) en kan dus by 

UWS-Iyers met verkalking verwag word 

- aggressie een van die gedragswyses is wat deur gestremdes openbaar 

word in die hantering van stres [Paragraaf 3.11.3.3(d)]. Die twee persone 
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wat UWS in 'n ernstige graad het (Persona 2 & 7), en een van die matig tot 

ernstige gevalle (Persoon 6) presenteer met die meeste van die 

neuropsigiese komplikasies. 

DIE RESULTATE WAT DIE PROEFPERSONE IN DIE 16-PF/HSPV BEHAAL 

HET 

Die Ieser moet daarop let dat geen resultate vir die media vir Persoon 7 

beskikbaar is nie, aangesien hy geweier het om saam te werk (sien 

Paragraaf 6.3. 7 .2). 

Daar word telkens probeer om na aanleiding van die spesifieke 

persoonlikheidsvraelys vas te stel of gemeenskaplike persoonstrekke vir 

UWS-Iyers ge'identifiseer kan word. 

Die resultate wat die proefpersone in die 16-PF /HSPV behaal het, word in 

Tabel 18 op p. 271 gegee. 
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TABEL 18: DIE RESUL TATE VAN DIE PROEFPERSONE IN DIE 

16-PF/HSPV 

TREK 1 2 3 4 5 6 TREK 

Ter1..1ghoudend 9 2 6 7 7 5 Hartlikheid 

Lae intell. 7 6 9 7 6 5 Hoe intell. 

Egoswakheid 6 5 7 3 5 4 Egosterkte 

Flegmaties 3 Prikkelbaar 

Onderdanig 8 5 4 6 7 6 Dominant 

Soberheid 7 5 9 5 9 3 Sorgvry 

Lae superego 6 5 8 10 1 5 Hoe superego 

Skugterheid 8 4 10 4 6 2 Sos. vrypostig 

Ontoegeeflik 8 7 5 6 7 7 Emos. gevoelig 

Lewenslustig 5 lndividualisties 

Geborgenheid 2 4 3 4 8 Agterdogtig 

Prakties 8 6 3 3 6 Onkonvensioneel 

Na'iwiteit 5 5 4 7 9 Skerpsinnig 

Selfversekerd 6 4 3 6 7 7 Skuldgevoel 

Konserwatief 8 5 1 1 4 Radikaal 

Groepafhanklik 5 6 5 9 6 8 Selfgenoegsaam 

-Selfsentiment 5 6 5 4 7 5 + Selfsentiment 

Ontspanne 6 4 4 6 6 7 Gespanne 

Beter voordoen 5 3 4 4 2 

Volgens die 16-PF/HSPV wil dit voorkom of die meeste van die 

proefpersone die vraelys redelik eerlik beantwoord het (sien voordoensyfers 

in Tabel 18 op p. 271). 

Dit is opvallend dat: 

die proefpersone skynbaar 'n gemiddelde tot bogemiddelde intelligensie 

het 

behalwe vir twee persone, die ander bogemiddeld sorgvry is 
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'n wye variasie ten opsigte van sosialiteit gevind is, van baie skugter 

tot uiters sosiaal vrypostig 

bykans al die proefpersone hoe emosionele gevoeligheid openbaar. 

die meeste persone nie agterdogtig blyk te wees nie 

'n gemidde:de tot bogemiddelde telling vir selfgenoegsaamheid gevind 

is. 

DIE RESULTATE WAT DIE PROEFPERSONE IN DIE EPI BEHAAL HET 

Die resultate wat die proefpersone in die EPI behaal het word in Tabel 19 

hieronder gegee. 

TABEL 19: DIE RESUL TATE VAN DIE PROEFPERSONE IN DIE EPI 

DIMENSIE 1 2 3 4 5 6 

Gehoorsaam 95 7 79 50 79 4 

Wankontrole 72 44 51 21 84 3 

Behoedsaam 35 74 86 96 50 95 

Somber 69 62 13 17 49 92 

Wantrouig 3 92 35 50 13 89 

Beheersd 6 75 40 68 20 67 

Aggressie 63 77 39 25 60 88 

Sosiaal 99 1 49 29 42 3 

Vooroordeel 60 12 75 50 75 2 

Proefpersone 1 , 3 & 5 was geneig om hulleself beter voor te doen in die 

EPI. 

Baie min tendense kan uit die EPI afgelei word. Dit kom egter voor of die 

meeste persone geneig is om redelik asosiaal en aggressief te wees. 
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DIE RESULTATE WAT DIE PROEFPERSONE IN DIE PHSF BEHAAL HET 

Die faktore van die PHSF sal gebruik word om te bepaal hoe UWS-Iyers se 

verhoudinge lyk. Die gegewens is in Tabel 20 hieronder saamgevat. 

TABEL 20: DIE RESUL TATE VAN DIE PROEFPERSONE IN DIE PHSF 

KOMPONENT 1 2 3 4 5 6 

Selfvertroue 5 4 9 4 7 2 

Eiewaarde 6 3 9 6 7 5 

Selfbeheer 3 4 6 7 5 3 

Senuweeagtigheid 5 6 8 5 6 6 

Gesondheid 5 4 6 5 2 3 

Gesinsinvloed 6 3 8 6 9 6 

Persoonlike vryheid 6 7 9 9 8 6 

Sosialiteit ( G I 8 2 8 1 6 3 

Sosialiteit (S) 4 2 5 1 1 2 

Morele inslag 7 3 6 8 6 7 

Formele verhoudinge 7 4 9 8 7 2 

Gewensdheidskaal 6 7 3 4 2 4 

Persone 1 & 2 het die vraelys redelik eerlik voltooi, die ander het 'n 

geneigdheid tot voordoening getoon. 

Die verhoudinge met die seH 

Persone 2, 4 & 6 toon 'n selfkonsep waarvan die verskillende 

komponente tussen ondergemiddeld en gemiddeld wissel. Die ander 

persone ( 1, 3 & 5) het 'n selfkonsep van bogemiddeld na hoog getoon, 

wat moontlik bevraagteken kan word in die lig van die feit dat hulle 

hulleself beter voorgedoen het, behalwe vir Persoon 1 . Dit wil 

voorkom of die erg aangetaste persone se selfkonsep meer negatief as 

die ander persone s'n is. Die proefpersone toon 'n algemene neiging 

om senuweeagtig te wees. 
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Die gesinsverhoudinge 

Hierdie verhoudinge blyk nie ernstig deur UWS be"invloed te wees nie. 

Die sosiale verhoudinge 

Oor die algemeen kom die sosiaiC! verhoudinge in die groep intakt voor, 

behalwe vir die twee erg aangetaste persone (Persone 2 & 7) en 

Persoon 4. Die seksuele verhoudinge blyk vir al die proefpersone 

problematies te wees. Die Ieser word daarop gewys dat die drie 

persone wat getroud is (Persone 5, 6 & 7), almal reeds een keer geskei 

is, terwyl Persoon 2 ernstige problema ervaar om verhoudinge met die 

teenoorgestelde geslag aan te knoop en Persoon 1 baie onseker van sy 

seksuele verhoudinge is. 

Die morele verhoudinge 

Behalwe vir Persone 2 & 6 blyk die morele verhoudinge goed te wees. 

Die formele verhoudinge 

Behalwe vir Persone 2 & 6 blyk die formele verhoudinge besonder 

positief te wees. 

Dit is opvallend dat, hoe meer simp tome van UWS by 'n persoon 

teenwoordig is, hoe meer word sy relasies daardeur beinvloed. Persone 

2 & 6 toon die meeste verhoudingsprobleme, terwyl Persoon 4 ernstige 

remminge in die sosiale verhoudinge toon. 

DIE RESULTATE WAT DIE PROEFPERSONE IN DIE IPAT-ANGSSKAAL 

BEHAAL HET 

Die proefpersone se angsvlakke, soos met die lpat-Angsskaal gemeet, word 

in Tabel 21 op p. 275 gegee. 
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TABEL 21: DIE RESULTATE VAN DIE PROEFPERSONE IN DIE IPAT

ANGSSKAAL 

DIMENSIE 1 2 3 4 5 7 

C· Gebrekkige ego 2 7 4 5 6 7 

L Agterdogtigheid 3 5 5 4 5 6 

0 Skuldgevoelens 5 7 1 7 6 7 

Q3 - Selfsentiment 3 5 2 5 6 7 

Q4 Gespannenheid 3 3 1 4 6 8 

Onbewuste angs 5 7 1 5 5 7 

Bewuste angs 3 5 1 6 7 8 

Totaal 3 5 1 5 6 7 

Dit kom voor of die twee proefpersone wat UWS in 'n ligte graad het 

(Persone 1 & 3), nie juis angs beleef nie, terwyl die ander persone matige 

tot hoe angsvlakke toon. 

GEMEENSKAPLIKE PERSOONSTREKKE VAN UWS-L YERS 

Die afleidings ten opsigte van gemeenskaplike persoonstrekke van UWS

Iyers word gemaak op grond van die tellings (syfers) wat die proefpersone 

in die gestandaardiseerde media behaal het. In die beantwoording van die 

navorsingshipoteses (Paragraaf 7.5.2) word die afleidings met die resultate 

van die projeksiemedia en die vraelyste geverifieer. 

Die afleidings ten opsigte van gemeenskaplike persoonstrekke van UWS

Iyers. 

UWS-Iyers ondervind nie noodwendig probleme met intelligensie nie 

(vergelyk met die 16-PF). 

Die sosialiteit varieer van skugter tot sosiaal vrypostig. Hoe meer 'n 

persoon deur UWS aangetas is, hoe meer neem sy sosialiteit af- vera/ 
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seksuele sosialiteit. Alhoewel die gesinsverhoudinge skynbaar nie deur 

UWS be"invloed word nie, het UWS beslis 'n invloed op die individu se 

relasies. 

AI die proefpersone to on hoi emosionele gevoeligheid wat aantoon dat 

hulle sensitief is. 

UWS-Iyers is nie besonder agterdogtig nie. 

UWS-Iyers is geneig om seHgenoegsaam te wees. 

Hoe meer 'n lyer deur UWS aangetas is, hoe negatiewer is sy 

selfkonsep. 

Hoe meer die UWS-Iyer aangetas is. hoe hoir angsvlakke word 

openbaar. 

7.3 DIE KWALITATIEWE EVALUERING VAN DIE RESULTATE VAN DIE MEDIA 

WAT IN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK TOEGEPAS IS 

Die resultate van die media wat in die empiriese ondersoek toegepas is, 

word vir elke proefpersoon afsonderlik gegee. Eerstens word 'n 

samevattende persoonsbeeld onder die opskrifte positiewe trekke, konflik

en probleemareas vir die spesifieke persoon gegee. Daarna word die 

navorsingshipoteses vir daardie persoon getoets. 

'n Samevatting van die getoetste navorsingshipoteses word in Tabel 22 op 

p. 311 gegee, waarna die hipoteses vir die groep proefpersone bespreek 

word (Paragraaf 7.5.2). 

7.3.1 PROEFPERSOON 1 

7.3.1.1 Aantasting deur UWS 

Alhoewel Persoon 1 met 'n redelike aantal van die fisieke simptome van 

UWS presenteer, wil dit voorkom of hy die toestand in 'n redelik ligte graad 

het. Hy openbaar ook net enkele van die neuropsigiese komplikasies. 
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7 .3. 1.2 Die samevattende persoonsbeeld 

a) Positiewe trekke 

- Volgens die 16-PF is sy relasies baie goed. 

- Hy is 'n vrolike, ekstraversiewe persoon wat deur ander aanvaar word, 

nie opmerklike spanning openbaar nie, avontuurlustig en waaghalsig is, 

inskiklik tot verandering en aanpasbaar in 'n verskeidenheid van situasies, 

ongeerg, van mense hou en graag sosiale kontak maak ( 16-PF, EPI, PHSF 

en Angsskaal). 

- Hy word deurmorele waardes ondersteun (PHSF, ROTTER en Vraelys A). 

- Dit lyk of hy sy siekte kan hanteer. Hy voel normaal en sy sosialisering 

word nie daardeur bei"nvloed nie (Vraelys A). 

- Hy beskik oor 'n metode waarop hy aan sy depressiewe gevoelens uiting 

kan gee (Gedigte op p. 197 - 203). 

Dit wil voorkom of Persoon 1 volgens die persoonlikheidsvraelyste oor 'n 

veel positiewer persoonlikheid beskik as wat die projeksiemedia weerspieel. 

Verskeie konflik- asook 'n aantal probleemareas is ge'identifiseer. 

b) Konflikareas 

- Hy kan met selfvertroue en selfgeldend optree ( 16-PF) maar hunker na 

sosiale goedkeuring, is emosioneel gevoelig vir ander se menings ( 16-PF 

& EPI) en sterk afhanklik van ander se goedkeuring ( 16-PF). 

- Redelik hoe spanning en angs kom in die 16-PF voor. 

- Die selfkonsep kom positief voor in die PHSF, maar nie in die projeksies 

nie. 

- In die 16-PF sowel as die EPI het dit voorgekom of Persoon 1 geneig kan 

wees om homself sosiaal aanvaarbaar te stel - moontlik gegrond op die 

behoefte om aanvaar te word. 



-278-

c) Probleemareas 

- Hy toon hoe somberheid (EPI) asook duidinge van depressiewe 

gevoelens, belewing van verwerping en gedagtes aan selfmoord (TAT). 

- Response op Vraelys A blyk positief te wees, maar in sy gedigte kom dit 

na vore dat hy tog ongelukkig en seer voel en onderliggende vrese en 

behoeftes het. 

- Duidinge van aggressie (EPI) wat op die self gerig word (TAT) is gevind. 

- Hy kom onsekeroorseksueleverhoudingevoor (PHSF, ROTTER en TAT). 

d) Samevatting 

Dit wil voorkom of Persoon 1 na buite die indruk wil skep dat hy sy situasie 

volkome aanvaar, in totale beheer daarvan is en glad nie daardeur 

geaffekteer word nie. Tog beleef hy innerlik gevoelens van alleenheid, 

verworpenheid, onsekerheid oor die toekoms en pyn oor sy toestand wat 

sy angsvlakke kan verhoog. Hy toon 'n dringende behoefte aan aanvaarding 

deur ander. Sy relasies kom gesond voor. 

7 .3. 1.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 

16-PF 
-G 
- Q3 

EPI 
- Beheersd 

Lae superegosterkte 
Gebrekkige selfsentiment 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 



PHSF 
- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

TAT 
Kaart 1 : Eise van die lewe 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling A: Die selfkonsep 
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: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Dit kom voor of Persoon 1 se selfkonsep nie betekenisvol negatief is nie. 

Die navorsingshipotese word vir hom verwerp. 

b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoe angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

self{lloordneigings aanleiding kan gee. 

1&-PF 
- c 

F 
+I 
+ L 
+ 0 

Q3 
+ Q4 

EPI 

Egoswakheid 
Soberheid 
Emosionele gevoeligheid 
Agterdogtig 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

Angsskaa/ 
+ C Gebrekkige egosterkte 
+ L Agterdogtig 
+ 0 Skuldgevoelens 
+ Q Gebrekkige selfsentiment 
+ Q4 Gespanne 
Onbewuste angs 
Bewuste angs 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 



TAT 
Kaart 1 
Kaart 3 

ROTTER 

Eise van die lewe 
Depressie 

T oepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling B: Depressie 
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: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Bogenoemde resultate, sowel as die konflik- en probleemareas uit die 

samevattende persoonsbeeld, toon aan dat Persoon 1 wei onderliggende 

depressiewe gevoelens en selfmoordgedagtes het. Dit kom voor of hy die 

gevoelens onderdruk sodat sy funksionering nie daardeur gerem word nie. 

Die navorsingshipotese word vir hom verwerp. Daar sal tog aandag aan 

hierdie fa set gegee moet word. 

c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 

16-PF 
+I 

EPI 

i:mosionele gevoeligheid 

- Gehoorsaam 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vrae/ys A 
Afdeling D: Die stemprobleem 
Afdeling E: Die velprobleem 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

Die velprobleem pia hom glad nie en alhoewel hy problema met sy stem 

ervaar, beleef Persoon 1 homself nie as minder aanvaarbaar vir ander nie. 

Die navorsingshipotese word vir hom verwerp. 
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d) Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

beinvloed. 

16-PF 
- A 
+ E 
- G 

H 
+ 02 

EP/ 

Terughoudendheid 
Dominansie 
Lae superegosterkte 
Skugterheid 
Selfgenoegsaam 

- Gehoorsaam 
- Wankontrole 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressief 
- Sosiaal 

PHSF 
- Selfbeheer 
- Gesinsinvloede 
- Persoonlike vryheid 
- Sosialiteit (G) 
- Sosialiteit (S) 
- Formele verhoudinge 

TAT 
Kaart 2: Gesinsverhoudinge 
Kaart 6: Moederverhouding 
Kaart 7: Vaderverhouding 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 

: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Persoon 1 se relasies en sosiale verhoudinge word nie betekenisvol deur 

UWS bei'nvloed nie. Die navorsingshipotese word vir hom verwerp. 

e) Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 
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Vraefys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
A fdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 

: Nie-betekenisvol 
· : Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

Hy het die simptome van UWS in so 'n ligte graad dat dit slegs as 'n lastigheid beleef 
word. Dit voldoen nie aan die kriteria vir gestremdheid nie. 

Persoon 1 se belewinge van UWS voldoen nie aan die kriteria vir 

gestremdheid nie. Die navorsingshipotese word vir hom verwerp. 

f) Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

AI die navorsingshipoteses (1- 5) is vir Persoon 1 verwerp. Alhoewel die 

navorser van mening is dat die konflik- en probleemareas (Paragraaf 

7. 3. 1. 2) verder ondersoek behoort te word, kom dit nie voor of hy 

intervensie ten opsigte van UWS benodig nie. Hierdie navorsingshipotese 

WOI"d vir hom verwerp. 

7.3.2 PROEFPERSOON 2 

7 .3.2. 1 Aantasting deur UWS 

Persoon 2 het UWS in 'n ernstige graad. Hy is van aldie proefpersone die 

tweede ergste aangetas. Hy presenteer ook met die meeste van die 

neuropsigiese komplikasies van UWS wat sy aanpassingsvermoe kan 

be'invloed. 

7.3.2.2 Die samevattende persoonsbeeld 

Persoon 2 se samevattende persoonsbeeld lyk soos volg: 
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a) Positiewe trekke 

- Hy toon goeie selfbeheer en is nie geneig tot impulsiewe optrede nie (EPI). 

b) IC~nflikareas 

- Met 'n hoe selfbeheer is hy tog aggressief en bakleierig (EPI). 

- Hy openbaar nie skuldgevoelens in die PHSF nie, maar wei in die 

Angsskaal. 

- Volgens die 16-PF en die Angsskaal is daar nie spanning by hom 

teenwoordig nie, maar verskeie ander simptome wat wei spanning 

veroorsaak, is gevind. In die Angsskaal is onbewuste angs gevind. Dit is 

moontlik dat hy sy angs onderdruk. 

- Hy is baie asosiaal, tog is hy bekommerd oor wat mense van hom dink 

(EPI). 

c) Probleemareas 

- Uiters negatiewe sosiale verhoudinge kom voor ( 16-PF, PHSF, ROTTER, 

TAT en Vraelys A). Hy kom sosiaal wanaangepas voor, onttrek hom, voel 

verwerp en verwerp self ander. 

- Hy openbaar 'n asosiale ingesteldheid (EPI). 

- Hy is geneig om nie-aanvaardend te wees (EPI). 

- Hy openbaar nie besondere morele waardes nie (PHSF). 

- Hy kan nie op gepaste wyse uitdrukking gee aan spanning as gevolg van 

frustrasies nie (Angsskaal). 

- Hy is baie agterdogtig (EPI). 

- Hy is geneig tot skuldgevoelens en depressie en beleef moedeloosheid en 

doodsgedagtes (Angsskaal en ROTTER). 

- Hy openbaar 'n negatiewe selfkonsep (PHSF, ROTTER en Vraelys A). 

- Hy kan nie sy situasie (siekte) aanvaar nie (TAT en ROTTER). 
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d) Samevatting 

Persoon 2 openbaar 'n negatiewe selfkonsep en ernstige duidinge van angs 

en depressie. Hy voel hy word nie deur ander aanvaar nie en toon 'n groot 

behoefte daart.'an (vergelyk dieselfde behoefte by gestremdes, Paragraaf 

3. 11). Sy verhoudinge is baie problematies en dit kom voor of hy opgehou 

het om erkenning te soek (vergelyk Paragraaf 3.11. 1 ). Dit is volgens die 

samevattende persoonsbeeld duidelik dat Persoon 2 intervensie benodig om 

effektief in sy leefwereld te kan funksioneer. 

7.3.2.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 

16-PF 
G 

- 03 

EPI 
- Beheersd 

PHSF 

Lae superegosterkte 
Gebrekkige selfsentiment 

- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

TAT 
Kaart 1 : Eise van die lewe 

ROTTER 
Toepaslike response 

VraelysA 
Afdeling A: Die selfkonsep 

: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Persoon 2 beleef sy selfkonsep as betekenisvol negatief. Die navorsings

hipotese word vir hom aanvaar. 
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b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoi angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

selfmoordneigings aanleiding kan gee. 

16-PF 
- c 

F 
Egoswakheid 
Soberheid 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

+ I Emosionele gevoeligheid : Betekenisvol 
+ L Agterdogtig : Nie-betekenisvol 
+ 0 Skuldgevoelens : Nie-betekenisvol 

Q3 Gebrekkige selfsentiment : Nie-betekenisvol 
+ .Q4 Gespanne : Nie-betekenisvol 
(Persoon 2 se response op die 16-PF is egter weens baie gemiddelde tellings nie baie 
bruikbaar nie.) 

EPI 
+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

Angsskaa/ 
+ C Gebrekkige egosterkte 
+ L Agterdogtig 
+ 0 Skuldgevoelens 
+ Q3 Gebrekkige selfsentiment 
+ Q4 Gespanne 
Onbewuste angs 
Bewuste angs 

TAT 
Kaart 1 : Eise van die lewe 
Kaart 3: Depressie 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling 8: Depressie 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Alhoewel die gestandaardiseerde media nie duidelike tekens van depressie 

toon nie, is beduidende tekens in vera/ die projeksiemedia en uit sy 

historisiteit ge vind dat Persoon 2 sterk geneig is tot depressiewe gevoelens 

en selfmoordgedagtes. Die navorsingshipotese word vir hom aanvaar. 
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c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 

16-PF 
+I 

EPI 

Emosionele gevoeligheid 

- Gehoorsaam 

ROTTER 
Toepaslike response 

VraefysA 
Afdeling D: Die stemprobleem 
Afdeling E: Die velprobleem 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

Persoon 2 beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, vera/ ten opsigte. 

van sy fisieke voorkoms weens die vel/etse/s. Die navorsingshipotese word 

vir hom aanvaar. 

d) Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

bei"nvloed. 

16-PF 
- A Terughoudendheid : Betekenisvol 
+ E Dominansie : Nie-betekenisvol 
- G Lae superegosterkte : Nie-betekenisvol 
- H Skugterheid : Betekenisvol 
+ 02 Selfgenoegsaam : Betekenisvol 
(Persoon 2 se response op die 16-PF is egter weens baie gemidde/de te/lings nie baie 
bruikbaar nie.) 

EPI 
" Gehoorsaam 
- Wankontrole 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressief 
- Sosiaal 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 



PHSF 
- Selfbeheer 
- Gesinsinvloede 
- Persoonlike vryheid 
- Sosialiteit (G) 
- Sosialiteit (5) 
- Formele verhoudinge 

TAT 
Kaart 2: Gesinsverhoudinge 
Kaart 6: Moederverhouding 
Kaart 7: Vaderverhouding 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
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Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Persoon 2 se sosiale relasies en verhoudinge (buiten die gesinsverhoudinge) 

word ernstig deur die implikasies van system en velletsels gerem. Die 

navorsingshipotese word vir hom aanvaar. 

e) Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 

Vraelys·A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
Afdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

Persoon 2 is van aldie proefpersone die tweede ergste aangetas en het UWS in 'n ernstige 
graad. 

Persoon 2 se belewinge van UWS voldoen aan die kriteria vir gestremdheid. 

Dit kom voor of hy dieselfde belewinge as gestremdes het. Die navorsings

hipotese word vir hom aanvaar. 
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f} Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

AI die navorsingshipoteses (1 - 5) is vir Persoon 2 aanvaar. Dit b/yk dat 

UWS hom sodanig in sy funksionering ten opsigte van sy selfkonsep en 

relasies rem dat hy geneig is tot depressie en selfmoordgedagtes, sodat hy 

'n algemene wanaanpassing in sy Jeefwereld beleef. Terapeutiese 

intervensie waarin ook die konflik- en prob/eemareas (Paragraaf 7.3.2.2) 

aangespreek word, word dringend aanbeveel. Navorsingshipotese 6 word 

ook vir hom aanvaar. 

7 .3.3 PROEFPERSOON 3 

7.3.3.1 Aantasting deur UWS 

Persoon 3 het UWS in 'n baie ligte graad. Sy presenteer ook met baie min 

van die neuropsigiese komplikasies van UWS. 

7.3.3.2 Die samevattende persoonsbeeld 

a} Positiewe trekke 

- Persoon 3 se sosiale verhoudinge kom besonder positief voor, want sy is 

sosiaal vrypostig (HSPV), verwerp nie maklik ander mense nie (EPI) en is 

sosiaal goed aangepas (PHSF). 

- Sy voel sy word deur ander aanvaar soos sy is, dat sy nonnaal is en dat 

sy nie deur UWS gerem word nie (ROTTER en Vraelys A). 

- Dit kom voor of sy nie tot skuldgevoelens geneig is nie en nie angs beleef 

nie (HSPV en Angsskaal). Sy is dus in staat om op gepaste wyse uiting 

te gee a an spanning wat as gevolg van frustrasies beleef word. 



-289-

- Sy leef volgens sterk morele waardes (HSPV, PHSF ROTTER en Vraelys 

A), wat waarskynlik haar aanvaarding van die situasie positief be"invloed. 

b) Konflikareas 

- Sy blyk sensitief te wees, want alhoewel sy aanvaardend is, vrees sy tog 

wat ander van haar dink (EPI). 

- Skynbaar beskik sy oor goeie selfvertroue (PHSF), maar sy voel ook skaam 

en kan nie voor mense praat nie (ROTTER en Vraelys A). 

c) Probleemareas 

- Sy is skynbaar tevrede met haar lewenstyl (EPI), maar die besonder hoe 

tellings wat sy veral in die PHSF behaal, kan op ontkenning dui. 

- Sy was geneig om sosiaal aanvaarbare response te gee volgens die 

vooroordeelskaaltellings wat sy vir die gestandaardiseerde vraelyste behaal 

het, wat die resultate nie heeltemal betroubaar maak nie. 

d) Samevatting 

Volgens die samevatting van haar persoonsbeeld wil dit voorkom of Persoon 

3 gevoelig oor UWS is. Dit kom voor of sy, weens die feit dat haar 

selfkonsep toereikend blyk te wees, skynbaar nie tot angs geneig is nie. 

Haar verhoudinge en relasies kom positief voor. Dit lyk nie of sy 

aanpassingsprobleme weens UWS ervaar nie. 

7 .3.3.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 
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Prikkelbaarheid 
HSPV 

D 
G 
03 

Lae superegosterkte 
Gebrekkige selfsentiment 

EPI 
- Beheersd 

PHSF 
- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
A fdeling A: Die selfkonsep 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Dit kom voor of Persoon 3 se selfkonsep nie beduidend negatief is nie. Die 

navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoe angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

selfmoordneigings aanleiding kan gee. 

HSPV 
- c 
- F 
+I 
+'0 
- 03 
+ 04 

EPI 

Egoswakheid 
Soberheid 
Emosionele gevoeligheid 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

Angsskaal 
+ c 
+ L 
+ 0 
+ 03 
+ 04 

Gebrekkige egosterkte 
Agterdogtig 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 



Onbewuste angs 
Bewuste angs 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling B: Depressie 
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: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Persoon 3 is nie geneig tot depressie en sku/dgevoelens nie. Die 

navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 

HSPV 
+I 

EPI 

Emosionele gevoeligheid 

- Gehoorsaam 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling D: Die stemprobleem 
Afdeling E: Die velprobleem 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

Die velprobleem pia haar glad nie en alhoewel sy probleme met haar stem 

ervaar, beleef Persoon 3 haarself nie as minder aanvaarbaar vir ander nie. 

Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

d) Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

bei"nvloed. 



HSPV 
- A 
+ E 
- G 
- H 
+ 02 

EPI 

Terughoudendheid 
Dominansie 
lae superegosterkte 
Skugterheid 
Selfgenoegsaam 

- Gehoorsaam 
- Wankontrole 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressief 
- Sosiaal 

PHSF 
- Selfbeheer 
- Gesinsinvloede 
- Persoonlike vryheid 
- Sosialiteit (G) 
- Sosialiteit (5) 
- Formele verhoudinge 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
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Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Persoon 3 se relasies en sosiale verhoudinge word nie betekenisvol deur 

UWS helnvloed nie. Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

e) Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v.sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
Afdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

Sy het die simptome van UWS in so 'n ligte graad dat dit slegs as 'n lastigheid beleef 
word. Dit voldoen nie aan die kriteria vir gestremdheid nie. 

Persoon 3 se belewinge van UWS voldoen nie aan die kriteria vir 

gestremdheid nie. Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 
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f) Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

AI die navorsingshipoteses (1- 5) is vir Persoon 3 verwerp. Alhoewel die 

navorser van mening is dat die konflik- en probleemareas (soos in Paragraaf 

7.3.3.2) verder ondersoek behoort te word, kom dit nie voor of sy 

intervensie ten opsigte van UWS benodig nie. Hierdie navorsingshipotese 

word vir haar verwerp. 

7.3.4 PROEFPERSOON 4 

7 .3.4. 1 Aantasting deur UWS 

Persoon 4 het UWS in 'n redelik ernstige graad. Sy is ernstig deur die 

velletsels aangetas en haar stem is besonder hees. Sy presenteer egter 

met baie min van die neuropsigiese komplikasies. 

7.3.4.2 Die samevattende persoonsbeeld 

a) Positiewe trekke 

- Persoon 4 kom pligsgetrou. volhardend en verantwoordelik voor ( 16-PF). 

- Die handhawing van morele waardes en standaarde is vir haar baie 

belangrik ( 16-PF). 

- Sy is nie geneig om impulsief op te tree nie ( EPI). 

- Haar gesins- en formele verhoudinge is positief (PHSF). 

b) Konflikareas 

- Alhoewel dit voorkom of sy 'n toereikende selfkonsep het (PHSF) is sy 
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selfbewus ( 16-PF en Vraelys A), en sy het nie baie selfvertroue nie 

(PHSF). Sy toon gevoelens van minderwaardigheid ( 16-PF en Angsskaal) 

en 'n onvermoe om haarself te handhaaf (Vraelys A). 

- Dit kom voor of sy nie juis angs beleef nie, maar sy beleef tog 

skuldgevoelens en terneergedruktheid (Angsskaal). Sy is ook geneig om 

oorversigtig en angstig te wees (EPI) . 

c) Probleemareas 

- Haar . relasies in die groep, en veral die seksuele relasies is baie 

problematies en sy toon 'n groot behoefte daaraan (ROTTER en Vraelys 

A). Sy is stil en afgesonderd ( 16-PF) en onttrek haar van mense ( EPI). 

Die swak relasies lei tot wanaanpassing in haar leefwereld (Vraelys A). 

- Sy word maklik deur haar emosies be'invloed en raak maklik ontsteld 

wanneer frustrasies opduik ( 16-PF). 

d) Samevatting 

Volgens die samevatting van haar persoonsbeeld wil dit voorkom of Persoon 

4 swak intieme relasies beleef terwyl sy 'n groot behoefte daaraan het. Sy 

beskik nie werklik oor • n positiewe selfkonsep nie en beleef gevoelens van 

ontoereikendheid en skuldgevoelens. Sy word ook maklik deur haar 

emosies be'invloed, maar beleef oenskynlik nie besonder baie angs nie. 

7.3.4.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 



HSPV 
- c Egoswakheid 
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- G 
+I 
+ 0 

Q3 

Lae superegosterkte 
Emosionele gevoeligheid 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 

EPI 
- Beheersd 

PHSF 
- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling A: Die selfkonsep 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

Persoon 4 beleef haar selfkonsep as betekenisvol negatief. Die navorsings

hipotese word vir haar aanvaar. 

b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoe angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

selfmoordneigings aanleiding kan gee. 

HSPV 
- c 

F 
+I 
+ L 
+ 0 

Q3 
+ Q4 

EPI 

Egoswakheid 
Soberheid 
Emosionele gevoeligheid 
Agterdogtig 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
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Angsskaal 
+ C Gebrekkige egosterkte 
+ L Agterdogtig 
+ 0 Skuldgevoelens 
+ Q3 Gebrekkige selfsentiment 
+ Q4 Gespanne 
Onbewuste angs 
Bewuste angs 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vrae/ys A 
Afdeling B: Depressie 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

Alhoewel Persoon 4 heelwat van die gevoelens beleef, kan die navorser nie 

onomwonde bewys dat sy depressie en skuldgevoelens beleef nie. Die 

navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 

HSPV 
+I 

EPI 

Emosionele gevoeligheid 

- Gehoorsaam 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling D: Die stemprobleem 
Afdeling E: Die velprobleem 

: Bete!tenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

Persoon 4 beleef haarself as minder aanvaarbaar vir ander ten opsigte van 

haar fisieke voorkoms weens die velletsels en die onvermoii tot normale 

spraak. Die navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 
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d) Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

bei"nvloed. 

HSPV 
- A 
+ E 

G 
H 

+ Q2 

EPI 

Terughoudendheid 
Dominansie 
Lae superegosterkte 
Skugterheid 
Selfgenoegsaam 

- Gehoorsaam 
- Wankontrole 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressief 
- Sosiaal 

PHSF 
- Selfbeheer 
- Gesinsinvloede 
- Persoonlike vryheid 
- Sosialiteit (G) 
- Sosialiteit (Sl 
- Formele verhoudinge 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 

: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Alhoewel sy kwantitatief meer nie-betekenisvolle items behaal het, het 

Persoon 4 baie duidelik in die onvoltooide sinne en Vraelys A aangetoon dat 

sosialisering vir haar 'n pynlike saak is. Die navorsingshipotese word vir 

haar aanvaar. 

e) Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 
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Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
Afdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 
Persoon 4 het UWS in 'n redelk emstige graad. 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

Dit blyk dat Persoon 4 UWS as 'n gestremdheid beleef. Die 

navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 

f) Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

Alhoewel Navorsingshipotese 2 vir Persoon 4 verwerp is, ervaar sy tog 

heelwat van die prob/eme wat daarin voorkom. Navorsingshipoteses 1, 3, 

4 & 5 is egter vir haar aanvaar. Terapeutiese intervensie waarin ook die 

konflik- en probleemareas (Paragraaf 7.3.4.2} aangespreek word, word 

aanbeveel. Die navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 

7.3.5 PROEFPERSOON 5 

7.3.5.1 Aantasting deur UWS 

'n Redelike aantal van die fisieke simptome van UWS is by Persoon 5 

teenwoordig. Alhoewel haar stem ernstig, en die vel van die gesig sigbaar, 

aangetas is, het sy die toestand in 'n matige graad. Die neuropsigiese 

komplikasies waarmee sy presenteer, blyk ook nie betekenisvol genoeg te 

wees om 'n invloed op haar gedrag te he nie. 
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7.3.5.2 Die samevattende persoonsbeeld 

a) Positiewe trekke 

- Sy kom vertrouend voor en verwerp ander nie maklik nie {EPI). Sy blyk 

ook nie agterdogtig te wees nie { 16-PF en Angsskaal). 

- Die gesins- en formele verhoudinge kom positief voor {PHSF). 

- Sy beskik oor 'n positiewe selfkonsep wat nie deur UWS be"invloed word 

nie {PHSF en Vraelys A). 

b) Konflikareas 

- Sy kom opgeruimd voor, maar is geneig tot impulsiewe buie en 

selfbejammering { 16-PF). 

- Sy openbaar spanning op die ROTTER, maar geen op Vraelys A nie. 

- Persoon 5 aanvaar UWS {Vraelys A) maar voel nie gemaklik met haar 

gesondheid nie {PHSF). 

c) Probleemareas 

- Sy is geneig tot skuldgevoelens en gespannenheid en kan nie altyd op 'n 

realistiese manier uiting gee aan spanning as gevolg van frustrasies nie 

{16-PF, Angsskaal en ROTTER). 

- Sy kom impulsief voor { 16-PF en EPI). 

- Persoon 5 to on min selfbeheer { 16-PF en EPI). 

- Sy is onseker oor seksuele verhoudinge {PHSF). 

d) Samevatting 

Dit is opvallend dat Persoon 5 geen negatiewe belewinge ten opsigte van 

UWS erken nie. Dit kan wees dat sy werk/ik die situasie aanvaar het. As 

na die konflikareas, haar geneigdheid tot spanning en angs, asook die feit 
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dat sy in twee van die gestandaardiseerde vraelyste 'n neiging tot 

voordoening getoon het, gekyk word, wil dit voorkom of sy sensitief 

daaroor voel. Dit is dus moontlik dat sy die implikasies van UWS 

onbewustelik ontken. 

7.3.5.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 

16-PF 
~ G 
- 03 

EPI 

Lae superegosterkte 
Gebrekkige selfsentiment 

- Beheersd 

PHSF 
- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling A: Die selfkonsep 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Alhoewel daar 'n paar probleemareas is, kan daar nie onomwonde gese 

word dat Persoon 5 se selfkonsep betekenisvol negatief is nie. Die 

navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoe angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

selfmoordneigings aanleiding kan gee. 



16-PF 
- c 
- F 

Egoswakheid 
Soberheid 
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+I 
+ L 
+ 0 
- 03 
+ 04 

Emosionele gevoeligheid 
Agterdogtig 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

EPI 
+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

Angsskaal 
+ C Gebrekkige egosterkte 
+ L Agterdogtig 
+ 0 Skuldgevoelens 
+ 03 Gebrekkige selfsentiment 
+ 04 Gespanne 
Onbewuste angs 
Bewuste angs 

ROTTER 
Toepaslike response 

VraelysA 
Afdeling B: Depressie 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

Konflikterende resultate bemoeilik 'n uitspraak oor Persoon 5 se belewinge 

van angs en depressiewe gevoelens. As die konflikareas in die 

persoonlikheid saam met bogenoemde in/igting in ag geneem word, asook 

die feit dat sy redelik geneig was tot voordoening, wil dit voorkom of sy 'n 

geneigdheid tot depressiewe gevoelens projekteer. Die navorsingshipotese 

word vir haar aanvaar. 

c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander. veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 

16-PF 
+I : Emosionele gevoeligheid : Betekenisvol 
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Alhoewel daar probleemareas is, wil dit nie voorkom of Persoon 5 se 

relasies en sosiale verhoudinge beduidend deur UWS belnvloed word nie. 

Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

e) Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
Afdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 

: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 

Persoon 5 het UWS in 'n matige graad. Die implikasies wat sy beleef voldoen nie aan cle 
kriteria vir gestremdheid nie. 

Persoon 5 se belewinge van UWS voldoen nie aan die kriteria vir 

gestremdheid nie. Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

f) Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

Navorsingshipoteses 1, 3, 4 & 5 is vir Persoon 5 verwerp. Op grand van 

die feit dat sy spanning en angs beleef, is navorsingshipotese 2 vir haar 

aanvaar. Omdat die meerderheid navorsingshipoteses verwerp is, word 

navorsingshipotese 6 ook verwerp. Die navorser kan dit egter nie 

ongekwalifiseerd doen nie. Die konflik- en probleemareas (Paragraaf 

7.3.5.2) kan nie gelgnoreer word nie en aandag behoort daaraan gegee te 

word. Dit wil tog voorkom of Persoon 5 baat sal vind by intervensie deur 

aan die probleemareas (spesifiek die angsgeneigdheid) te werk. 
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7.3.6 PROEFPERSOON 6 

7.3.6.1 Aantasting deur UWS 

'n Redelike aantal van die fisieke simptome en die neuropsigiese 

komplikasies van UWS is by Persoon 6 teenwoordig. Sy het die toestand 

in 'n redelik ernstige graad. 

7 .3.6.2 Die samevattende persoonsbeeld 

a) Positiewe trekke 

- Persoon 6 het goeie insig in haarself en ander ( 16-PF} wat 'n bate kan 

wees vir haar problematiese sosiale relasies. 

- Haar gesinsverhoudinge is positief (PHSF}. 

b) Konflikareas 

- Sy toon minder selfbeheersing op die PHSF en die EPI as op die 16-PF. 

c) Probleemareas 

- Haar sosiale, formele en seksuele verhoudinge is problematies (PHSF en 

Rotter}. Sy is ook asosiaal en onttrek maklik van ander (EPI en Rotter}. 

- Haar selfvertroue kom ontoereikend voor (PHSF}. 

- Sy toon angstigheid, vreesagtigheid, pessimisme en 'n geneigdheid tot 

depressie ( 16-PF, EPI en Angsskaal}. Agterdogtigheid, baie -sterk 

skuldgevoelens en moontlik selfmoordgedagtes kom ook voor ( 16-PF, EPI, 

PHSF, Angsskaal en Rotter}. 

- Sy voel nie gemaklik met haar gesondheid nie (PHSF, Rotter en Vraelys 

A}. 

- Sy to on redelik ernstige wanaanpassing in haar leefwireld (Vraelys A}. 
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d) Samevatting 

Persoon 6 is intens ongelukkig oor haar swak sosiale relasies - veral die 

seksuele re/asies is uiters problematies. Sy is angstig, vreesagtig en baie 

sterk geneig tot depressie. Sy vind dit moeilik om haarself te aanvaar en 

sou graag anders wou wees. Persoon 6 voel ongelukkig omdat sy by tye 

woedebuie beleef en so aggressief is. Sy reken dit kan aan swak 

selfbeheersing toegeskryf word. 

7 .3.6.3 lntegrering van die resultate van aile media ter beantwoording van die 

navorsingshipoteses 

a) Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van die UWS-Iyer is betekenisvol negatief. 

16-PF 
- G 
- 03 

EPI 
- Beheersd 

PHSF 

Lae superegosterkte 
Gebrekkige selfsentiment 

- Selfvertroue 
- Eiewaarde 
- Selfbeheer 
+ Senuweeagtig 
- Gesondheid 

ROrrER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling A: Die selfkonsep 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Nie-betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Persoon 6 beleef haar selfkonsep as betekenisvol negatief. Die 

navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 
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b) Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyer beleef hoi angsvlakke wat tot depressie en moontlik ook 

selfmoordneigings aanleiding kan gee. 

16-PF 
- c 

F 
+I 
+ L 
+ 0 
- Q3 
+ 04 

EPI 

Egoswakheid 
Soberheid 
Emosionele gevoeligheid 
Agterdogtig 
Skuldgevoelens 
Gebrekkige selfsentiment 
Gespanne 

+ Behoedsaam 
+ Somber 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressie 

Angsskaal 
+ C Gebrekkige egosterkte 
+ L Agterdogtig 
+ 0 Skuldgevoelens 
+ 03 Gebrekkige selfsentiment 
+ 04 Gespanne 
Onbewuste angs 
Bewuste angs 

ROTTER 
T oepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling B: Depressie 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

Beduidende tekens is in verskeie media gevind dat Persoon 6 sterk geneig 

is tot angstigheid, depressiewe gevoelens en selfmoordgedagtes. Die 

navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 

c) Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, veral ten 

opsigte van die fisieke voorkoms. 



16-PF 
+I 

EPI 

Emosionele gevoeligheid 

- Gehoorsaam 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling D: Die stemprobleem 
Afdeling E: Die velprobleem 
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: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

Persoon 6 beleef haarself as minder aanvaarbaar vir ander, vera/ ten opsigte 

van haar fisieke voorkoms weens die velletsels. Die navorsingshipotese 

word vir haal' aanvaar. 

d) Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer se relasies en sosialisering word deur sy siektetoestand 

beinvloed. 

16-PF 
A 

+ E 
G 
H 

+ Q2 

EPI 

Terughoudendheid 
Dominansie 
Lae superegosterkte 
Skugterheid 
Selfgenoegsaam 

- Gehoorsaam 
- Wankontrole 
+ Wantroue 
- Beheersd 
+ Aggressief 
- Sosiaal 

PHSF 
- Selfbeheer 
- Gesinsinvloede 
- Persoonlike vryheid 
- Sosialiteit (G) 
- Sosialiteit (S) 
- Formele verhoudinge 

ROTTER 
Toepaslike response 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 
: Betekenisvol 

: Betekenisvol 

: Betekenisvol 
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Dit kom voor of Persoon 6 se sosiale relasies en verhoudinge (buiten die 

gesinsverhoudinge) ernstig deur die implikasies van haar stem, en vera/ die 

velletse/s gerem word. Die navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 

e) Navorsin9shipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die lyer meebring, is sodanig dat hy as 

gestremd geklassifiseer kan word. 

Vraelys A 
Afdeling C: Remminge t.o.v. sosialisering 
Afdeling F: Remminge in funksionering 
Afdeling G: Kriteria vir gestremdheid 
Afdeling H: Algemene aanpassing 

KONTROLELYS 
Persoon 6 het UWS in 'n redelik ernstige graad. 

: Betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Nie-betekenisvol 
: Betekenisvol 

Alhoewel Persoon 6 ernstige wanaanpassings in haar /eefwereld beleef, kan 

daar nie onomwonde bewys word dat sy UWS as gestremdheid beleef nie. 

Die navorsingshipotese word vir haar verwerp. 

f) Navorsingshipotese 6 

Die UWS-Iyer benodig terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy 

leefwereld te kan funksioneer. 

Navorsingshipoteses 1 - 4 word vir Persoon 6 aanvaar. Alhoewel sy 

haarself nie as gestremd beleef nie en die navorsingshipotese vir haar 

verwerp is, is dit duidelik dat sy intervensie benodig. 

navorsingshipotese word vir haar aanvaar. 

7.3.7 PROEFPERSOON 7 

7.3.7.1 Aantasting deur UWS 

Hierdie 

Dit blyk dat Persoon 7 UWS in 'n ernstige graad het. Van al die 

proefpersone is hy die ergste aangetas. Hy presenteer ook met 'n aantal 



-309-

van die neuropsigiese komplikasies van UWS wat die individu se gedrag en 

aanpassingsvermoi ernstig kan beinvloed. 

7 .3. 7.2 Die samevattende persoonsbeeld 

Alhoewel Persoon 7 nie in die empiriese ondersoek sy samewerking wou 

gee nie, het dit uit gesprekke met die ouers en susters duidelik geblyk dat 

hy ernstige wanaanpassings in sy leefwereld beleef. 

Hy k~n glad nie normaal funksioneer met betrekking tot sy sosiale relasies 

en verhoudinge nie en kan nie sy siekte aanvaar nie. Trouens, hy kan 

homself nie aanvaar nie. Hy toon simptome van 'n negatiewe selfkonsep. 

Persoon 7 het reeds periodiek redelik ernstige depressie beleef waarvoor hy 

medikasie geneem het. Hy presenteer met erge woedebuie, aggressie, 

buierigheid en agterdogtigheid, asook 'n groot aantal gedraginge van 

paranoia. Sander dat 'n formele ondersoek op hom gedoen is, is dit uit sy 

historisiteit (vergelyk Paragraaf 6.3. 7.1) duidelik dat al die navorsings

hipoteses vir hom aanvaar kan word. 

7.4 DIE RESULTATE VAN DIE OUERS VIR DIE BEANTWOORDING VAN 

NAVORSINGSHIPOTESE 7 

7.4.1 DIE OUERS VAN PERSOON 1 

7.4.2 

Die ouers van Persoon 1 benodig nie intervensie nie. Die navorsings

hipotese word vir hulle verwerp. lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep 

word wei aanbeveel. 

DIE OUER VAN PERSOON 2 

Die moeder van Persoon 2 benodig nie intervensie nie. Die navorsings-



7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 
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hipotese word vir haar verwerp. lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep 

word wei aanbeveel. 

DIE OUERS VAN PERSOON 3 

Die ouers van Persoon 3 benodig nie intervensie nie. Die navorsings

hipotese word vir hulle verwerp. lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep 

word wei aanbeveel. 

DIE OUER VAN PERSOON 4 

Die moeder van Persoon 2 benodig nie intervensie nie. Die navorsings

hipotese word vir haar verwerp. lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep 

word wei aanbeveel. 

DIE OUERS VAN PERSONE 5, 6 & 7 

Die ouers, veral die moeder van Persone 5, 6 & 7 beleef geweldig baie angs 

en spanning, veral oor Persoon 7. Sy beleef baie van die gevoelens wat 

ouers van gestremdes beleef (vergelyk Paragraaf 3.9.1.1 }. Die moeder 

benodig beslis intervensie wat ernstig aanbeveel word. Die navorsings

hipotese word vir haar aanvaar. lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep 

word ook baie sterk aanbeveel. Kontak met ander ouers kan tot haar 

voordeel wees. 

GEi"NTEGREERDE RESULTATE TEN OPSIGTE VAN 

NA VORSINGSHIPOTESE 7 

Die navorsingshipotese word verwerp. Alhoewel die ouers van UWS-Iyers 

streng gesproke nie deur dieselfde rouprosesse as die ouers van gestremdes 

gaan nie (vergelyk Paragraaf 3.9.1.1} beleef hulle tog elemente daarvan. Dit 

kom ook voor dat, hoe erger die /yer aangetas is en hoe moeiliker sy 
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aanpassing in sy leefwereld is, hoe moeiliker is dit vir die ouers. lnskakeling 

by 'n ondersteuningsgroep word vir die ouers van UWS-Iyers aanbeveel. 

7.5 DIE NAVORSINGSHIPOTESES 

7.5.1 

Eerstens sal 'n same vatting van die bevindinge van die navorsingshipoteses 

vir die verskillende proefpersone in tabelvorm (Tabel 22 hieronder) gegee 

word. Daarna word die navorsingshipoteses bespreek. 

SAMEVAmNG VAN DIE RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK MET 

BETREKKING TOT DIE NA VORSINGSHIPOTESES 

TABEL 22: DIE SAMEVA TTENDE RESUL TATE VAN DIE PROEFPERSONE 

MET BETREKKING TOT DIE NAVORSINGSHIPOTESES 

PROEFPERSONE 1 

GRAAD VAN AANTASTING L 

NAVORSINGSHIPOTESES 

1 Lyer se selfkonsep is v 
betekenisvol negatief 

2 Lyer beleef depressie v 
en selfmoordgedagtes 

3 Lyer beleef homself v 
as minder aanvaarbaar 

4 Lyer se relasies en v 
sosialisering gerem 

5 Beperkinge laat v 
lyer gestremd 

6 Lyer benodig v 
intervensie 

7 Ouers benodig v 
intervensie 

Afkortings: 

L=Ug 
E=Ernstig 

M=Matig 
A=Aanvaar 

2 

E 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

v 

3 4 

L RE 

v A 

v v 

v A 

v A 

v A 

v A 

v v 

5 6 7 

M RE E 

v A A 

A A A 

v A A 

v A A 

v v A 

v A A 

A A A 

RE = Redelik Ernstig 
V=Verwerp 
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BESPREKING VAN DIE NAVORSINGSH/POTESES 

In Tabel 22 op p. 311 is 'n samevatting van die aanvaarding/ verwerping 

van die navorsingshipoteses vir die verskillende proefpersone gegee. Uit die 

resultate van die empiriese ondersoek het dit duidelik geblyk dat die graad 

van aantasting in ag geneem moet word by die uiteindelike toetsing van die 

navorsingshipoteses. Op grond van genoemde bevindinge word die 

navorsingshipoteses vervolgens effens gewysig. 

7.5.2.1 Navorsingshipotese 1 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die seHkonsep van die UWS-Iyer 

is betekenisvol negatief. 

Die navorsingshipotese is verwerp vir die persone wat UWS in 'n /igte tot 

matige graad het, maar aanvaar vir die persone wat UWS in 'n redelike 

ernstige tot ernstige graad het. Die navorsingshipotese is vir vier van die 

sewe proefpersone aanvaar. 

Die navorsingshipotese word gewysig na: Die UWS-Iyers wat redelik ernstig 

tot ernstig aangetas is, se selfkonsep is betekenisvol negatief. Hierdie 

navorsingshipotese word aanvaar. 

7.5.2.2 Navorsingshipotese 2 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die UWS-Iyer beleef hoe 

angsvlakke, wat tot depressie en moontlik ook seHmoordneigings aanleiding 

kangee. 

Die navorsingshipotese is vir die persone wat UWS in 'n ligte graad het, 

verwerp. Dit kon ook nie onomwonde vir een van die redelik ernstig 
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aangetaste persone aanvaar word nie. Vier van die sewe proefpersone 

beleef wei angs en die navorsingshipotese word vir hu/le aanvaar. 

Die navorsingshipotese word gewysig na: Die UWS-Iyers wat redelik ernstig 

tot ernstig aangetas is, beleef hoe angsvlakke wat tot depressie e•1 moondik 

ook selfmoordneigings aanleiding kan gee. Hierdie navorsingshipotese word 

aanvaar. 

7.5.2.3 Navorsingshipotese 3 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die UWS-Iyer be/eef homself as 

minder aanvaarbaar vir ander, vera/ ten opsigte van die fisieke voorkoms. 

Die navorsingshipotese is verwerp vir die persone wat UWS in 'n ligte tot 

matige graad het, maar aanvaar vir die persone wat UWS in 'n redelike tot 

ernstige graad het. Die navorsingshipotese is vir vier van die sewe 

proefpersone aanvaar. 

Die navorsrngshipotese word gewysig na: Die UWS-Iyer wat redelik ernstig 

tot ernstig aangetas is, beleef homself as minder aanvaarbaar vir ander, 

veral ten opsigte van die fisieke voorkoms. Hierdie navorsingshipotese word 

aanvaar. 

7.5.2.4 Navorsingshipotese 4 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die UWS-Iyer se relasies en 

sosialisering word deur sy siektetoestand beinvloed. 

Die navorsingshipotese is verwerp vir die persone wat UWS in 'n ligte tot 

matige graad het, maar aanvaar vir die persone wat UWS in 'n redelik 

ernstige tot ernstige graad het. Die navorsingshipotese is vir vier van die 

sewe proefpersone aanvaar. 
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Die navorsingshipotese word gewysig na: Die UWS-Iyer wat redelik ernstig 

tot ernstig aangetas is, se relasies en sosialisering word deur sy 

siektetoestand beinvloed. Hierdie navorsingshipotese word aanvaar. 

7.5.2.5 Navorsingshipotese 5 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die beperkinge wat UWS vir die 

lyer meebring, is sodanig dat hy as gestremd geklassifiseer kan word. 

Alhoewel hierdie navorsingshipotese vir die meeste proefpersone verwerp 

is, en net vir die twee persone wat ernstig aangetas is en een van die wat 

redelik ernstig aangetas is, aanvaar is, is die implikasies vir die ernstig 

aangetaste persone sodanig dat dit we/ in 'n gewysigde vorm aanvaar word. 

Die navorsingshipotese word gewysig na: Die beperkinge wat UWS vir die 

ernstig aangetaste lyer meebring, is sodanig dat hy minimale gestremdheid 

ervaar. Hierdie navorsingshipotese wat reeds deur Hardcastle & 

Rosenstrauch (1984:273) beweer is, word aanvaar. 

7.5.2.6 Navorsingshipotese 6 

Die oorspronklike navorsingshipotese was: Die UWS-Iyer benodig 

terapeutiese intervensie om doeltreffend in sy leefwereld te kan funksioneer. 

Die navorsingshipotese is vir die persone wat UWS in 'n ligte tot matige 

graad het, verwerp. Die navorsingshipotese is vir vier van die sewe 

proefpersone onomwonde aanvaar. Verder blyk dit dat daar tog 

probleemareas in die persoonlikheid en/of aanpassing van al die lyers 

voorkom. Dit lyk of aile UWS-Iyers by intervensie kan baat ten opsigte van 

hulle spesifieke behoeftes en probleme. 
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Die navorsingshipotese word gewysig na: Aile UWS-Iyers kan baat vind by 

intervensie. Vir lyers wat redelik tot ernstig aangetas is, is intervensie 

noodsaaklik. Hierdie navorsingshipotese word aanvaar. 

7.5.2. 7 Navorsingshipotese 7 

Die ouers van UWS-/yers benodig terapie. 

Die meeste van die ouers wat in die ondersoek betrek is, kan die implikasies 

v~n UWS by hulle kinders positief hanteer (vergelyk Paragraaf 7 .4.6). Slegs 

een ouer benodig terapie. Daar moet in gedagte gehou word dat sy drie 

kinders het wat aan UWS Jy. Die navorsingshipotese word verwerp. Daar 

word egter sterk aanbeveel dat ouers by 'n ondersteuningsgroep inskakel. 

7.6 GEVOLGTREKKING 

Daar is 'n duidelike verband tussen die graad van aantasting deur UWS en 

die aanvaarding/verwerping van die navorsingshipoteses gevind (vergelyk 

Tabel 22 op p. 311 ). Die navorser het bevind dat die navorsingshipoteses 

gewysig moes word om daarvoor voorsiening te maak. AI die gewysigde 

navorsingshipoteses (Paragraaf 7.5.2) word aanvaar. 

Op grond van die aanvaarding van die gewysigde navorsingshipoteses word 

aanbeveel dat 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir UWS-Iyers 

saamgestel word. Riglyne vir so 'n program word in HOOFSTUK 8 gegee. 

7. 7 SAMEVA TTING 

Die resultate van die empiriese ondersoek is in hierdie hoofstuk weergegee. 

Hoe ernstiger die persoon deur UWS aangetas is, hoe meer word sy 

funksionering daardeur geraak. Dit blyk dat veral die ernstiger aangetaste 

persoon 
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- se selfkonsep betekenisvol negatief is; 

- angs en depressie, wat tot selfmoordgedagtes kan lei, beleef; 

- homself as minder aanvaarbaar vir ander beleef; 

- se relasies en sosialisering gerem word; 

- dieselfde belewinge as gestremdes kan ervaar, en 

- intervensie benodig. 

Alhoewel die ouers van UWS-Iyers nie noodwendig intervensie benodig nie, 

word inskakeling by 'n ondersteuningsgroep sterk aanbeveel. 

Riglyne vir die terapeutiese begeleidingsprogram en die leemtes in die 

empiriese ondersoek word in HOOFSTUK 8 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 8 

DIE TERAPEUTIESE BEGELEIDINGSPROGRAM 

8. 1 INLEIDING 

Urbach-Wiethe Sindroom, 'n baie seldsame velsiekte, tas die vel aan. Dit 

is veral die sigbare velletsels en die opmerklik anderse stem van die lyer wat 

hom aanvanklik hinder. Later kan epileptiese aanvalle as gevolg van 

verkalking op die brein hom in sy funksionering hinder. Hierdie navorsing 

was daarop gerig om die problema wat die UWS-Iyer ervaar, te verken. 

8.2 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Daar word tussen die onmiddellike en die uiteindelike doelstellings 

onderskei. 

8.2. 1 DIE ONMIDOELLIKE DOELSTELLINGS 

Die onmiddellike doelstellings van hierdie navorsing was: 

8.2. 1.1 Verkenning van die siektetoestand 

Die siektetoestand moes verken word om te bepaal met watter simptome 

die siekte presenteer en watter fisieke problema daaruit voortspruit, wat die 

oorsaak van die siekte is en wat die moontlike prognose en behandeling 

daarvoor is. 

8.2. 1.2 Verkenning van die fenomeen van gestremdheid 

Navorsing moes oor die fenomeen van gestremdheid gedoen word om vas 

te stel of die lyer se funksionering in sy leefwereld gerem word, en of UWS 
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tot gestremdheid kan lei. 

8. 2. 1. 3 ldentifisering van die belewingsprobleme van die UWS-Iyer 

Daar moes vasgestel word wat die impak van UWS op die psige van die lyer 

is, of UWS 'n invloed op die lyer se selfkonsep het en of die lyer geneig is 

tot depressie en selfmoordgedagtes. 

8.2.1.4 Verkenning van die leefwereld en relasies van die UWS-Iyer 

Die leefwereld van die UWS-Iyer moes verken word om die aard van sy 

sosialisering te bepaal. 

8.2.1.5 Verkenning van die belewinge van die UWS-Iyer se ouers 

Daar moes vasgestel word wat die belewinge van die UWS-Iyer se ouers is 

en hoe hulle deur die siekte geraak word. 

8.2.1.6 Die opstel van riglyne vir 'n terapeutiese begeleidingsprogram vir UWS-Iyers 

8.2.2 

Een van die belangrikste doelstellings van die navorsing was om riglyne vir 

'n terapeutiese begeleidingsprogram waardeur die lyer en sy ouers gehelp 

kan word, daar te stel. 

DIE U/TE/NOELIKE DOELSTELL/NG 

Die uiteindelike doelstelling was daarop gemik dat die UWS-Iyer binne die 

beperkinge wat die siektetoestand op hom plaas, tot selfaktualisering kom. 

8.3 DIE BEVINDINGE UIT DIE LITERATUUR 

In HOOFSTUK 2 is bevind dat UWS met 'n hele aantal simptome presenteer. 



-319-

Van die fisieke simptome is dit veral die hees stem en die onaansien/ike 

velletse/s wat implikasies vir die lyer kan meebring. Verskeie neuropsigiese 

komplikasies (weens letsels aan spesifieke areas van die brein as gevolg van 

verkalking) soos epileptiese aanva/le, probleme met geheue (veral 

korttermyngeheue), aggressie en persoonlikheidsver~nderinge (soos 

parano"iede ideasie) kan voorkom. Die lyer se lewe word nie deur UWS 

bedreig nie, maar die kwaliteit daarvan kan bei"nvloed word. 

Die UWS-Iyer kan weens die beperkinge wat die simptome op hom plaas, 

dieselfde probleme as gestremdes ervaar (vergelyk HOOFSTUK 3). Dit is 

veral die feit dat persone wat weens 'n fisieke defek of tekortkoming 

"anders" is, en deur die gemeenskap as 'n minderheidsgroep beskou en 

gestigmatiseer word, 'n onvermoe in funksionaliteit kan beleef. 

'n Persoon se fi,sieke voorkoms en die aanvaarding daarvan deur homself en 

ander, is baie belangrik vir die vorming van 'n liggaamsbeeld. Ander se 

reaksies (opmerkings, komplimente of kritiek) op 'n persoon se fisieke 

voorkoms het 'n invloed op sy liggaamsbeeld (Wells 1983:36). Die 

liggaamsbeeld vorm die basis vir die ontwikkeling van die identiteit, 

selfagting en uiteindelik die selfkonsep (Cronje 1984:142). Negatiewe 

selfaanvaarding lei tot lae selfagting (Enslin 7992:35), 'n negatiewe selfkonsep 

en depressie (vergelyk HOOFSTUK 4). 'n Negatiewe selfkonsep en 

depressiewe gevoelens is deur medici by sommige van hulle UWS-pasiente 

opgemerk. 

Die empiriese ondersoek is gebaseer op die verkenning van die leefwereld 

van die UWS-Iyer om vas te stel watter komplikasies die simptome van 

UWS vir hom veroorsaak. Daar is hoofsaaklik gekonsentreer op aspekte 

soos in watter mate sy selfkonsep en relasies deur die siekte bei"nvloed 

word, of hy depressief voel, of hy as gestremd beskou kan word en hoe die 

ouers se belewinge deur UWS geraak word. 
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8.4 DIE BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

8.4.1 

Die bevindinge uit die empiriese ondersoek word aan die hand van die 

navorsingshipoteses en ander bevindinge bespreek. 

DIE NA VORSINGSHIPOTESES 

Die resultate van die empiriese ondersoek het 'n duidelike verband tussen 

die graad van aantasting deur UWS en die aanvaarding/verwerping van die 

navorsingshipoteses getoon (vergelyk Tabel22 op p. 311 ). Die aanvanklike 

navorsingshipoteses (soos in Paragraaf 5.2 gestel) is gewysig (vergelyk 

Paragraaf 7.5.2). 

Die finale navorsingshipoteses is: 

8.4.1.1 Navorsingshipotese 1 

Die selfkonsep van UWS-Iyers wat redelik tot ernstig aangetas is, is 

betekenisvol negatief. Hierdie navorsingshipotese is aanvaar (vergelyk 

Paragraaf 7 .5.2.1). 

8.4.1.2 Navorsingshipotese 2 

Die UWS-Iyers wat redelik tot ernstig aangetas is, beleef hoe angsvlakke, 

wat tot depressie en moontlik ook selfrnoordneigings aanleiding gee. 

Hierdie navorsingshipotese is aanvaar (vergelyk Paragraaf 7.5.2.2). 

8.4.1.3 Navorsingshipotese 3 

Die UWS-Iyer wat redelik tot ernstig aangetas is, beleef homself as minder 

aanvaarbaar vir ander, veral ten opsigte van die fisieke voorkoms. Hierdie 

navorsingshipotese is aanvaar (vergelyk Paragraaf 7.5.2.3). 
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8.4. 1.4 Navorsingshipotese 4 

Die UWS-Iyer wat redelik tot ernstig aangetas is, se relasies en sosialisering 

word deur sy siektetoestand beinvloed. Hierdie navorsingshipotese is 

aanvaar (vergelyk Paragraaf 7.5.2.4). 

8.4.1.5 Navorsingshipotese 5 

Die beperkinge wat UWS vir die ernstig aangetaste lyer meebring, is sodanig 

dat hy as gestremd geklassifiseer kan word. Hierdie navorsingshipotese is 

aanvaar (vergelyk Paragraaf 7.5.2.5). 

8.4.1.6 Navorsingshipotese 6 

Aile UWS-Iyers kan baat vind by intervensie. Vir lyers wat redelik tot 

ernstig aangetas is, is intervensie noodsaaklik. Hierdie navorsingshipotese 

is aanvaar (vergelyk Paragraaf 7.5.2.6). 

8.4. 1. 7 Navorsingshipotese 7 

8.4.2 

Die ouers van die UWS-Iyer benodig terapie. Die navorsingshipotese word 

verwerp (vergelyk Paragraaf 7 .5.2. 7). Daar word egter aanbeveel dat ouers 

by 'n ondersteuningsgroep inskakel. 

ANDER BEVINDINGE 

'n Uiters belangrike bevinding wat uit die empiriese ondersoek na vore 

gekom het, is die feit dat verkalking op die brein by vyf van die persone 

gediagnoseer is (vergelyk Paragraaf 7.2.1.1) en dat hulle almal, asook een 

van die ander twee persone by wie dit nog nie gedianoseer is nie, met 

aggressie en woedebuie presenteer. Hierdie gedrag kan direk aan die gevolg 

van die mediese toestand toegeskryf word (vergelyk Paragraaf 2.4.2.4). 



-322-

8. 5 AANBEVELINGS 

In die empiriese ondersoek is bevind dat veral die UWS-Iyer wat redelik tot 

ernstig aangetas is, problema met funksionering in sy leefwereld ervaar 

(Paragraaf 7.5.2). Dit is veral die implikasies van die hees stem, die erge 

velletsels en die komplikasies wat verkalking op die brein teweegbring, wat 

daartoe lei. 

'n Terapeutiese begeleidingsprogram waarin die klem geplaas word op die 

verbetering van die negatiewe selfkonsep, die hantering van angs en 

depressie, die verbetering van sosiale relasies, die hantering van aggressie 

en algemene wenke aan die UWS-Iyer en aan die ouers, word voorgestel 

8.6 DIE TERAPEUTIESE BEGELEIDINGSPROGRAM 

8.6.1. 

Die individu se selfkonsep staan sentraal in die funksionering in sy 

leefwereld. Dit blyk uit die literatuurstudie dat daar 'n voortdurende 

interaksie tussen 'n individu se selfkonsep, die voorkoms van angs en die 

aard van sosiale relasies is. Die volgende aspekte word uit Paragraaf 3. 11 

aangehaal: 

- 'n Positiewe selfkonsep beskerm die individu teen angstigheid omdat hy 

nie verwerping hoef te vrees nie (Baumeister & Tice 1990:189) 

- 'n Negatiewe selfkonsep lei tot isolasie (Kashani 1988:82) 

- Sosialiteit en selfkonsep is onlosmaaklik aan mekaar verbonde (Cadman 

1987:811) 

- Suksesvolle sosiale interaksie word met hoer selfagting verbind (Resnick 

1986:218) 

VOORGESTELOE MOOELLE VIR INTERVENS/E 

Omdat die individu se selfkonsep sentraal staan in sy funksionering in sy 

leefwereld, sal in die terapie eerstens daarop gekonsentreer word. Daar sal 

grootliks van 'n integrering van Strydom en Engelbrecht se selfkonsep-
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verhogingsterapie (Paragraaf 4. 13) wat op die sosiale leermodel gebaseer 

is, en Crates se psigologiese model vir aanpassing by gestremdheid 

(Paragraaf 8.2.1) gebruik gemaak word. 

a) Die selfkonsepverhogingsterapie 

Die model sal nie hier volledig bespreek word nie aangesien dit reeds in 

Paragraaf4.13.1 gedoen is. Die model bestaan uit die volgende stappe wat 

deeglik bespreek sal word: 

- Verandering van negatiewe innerlike gesprekvoering (vergelyk Paragraaf 

4.13.1.1). 

- Stel van realistiese standaarde (vergelyk Paragraaf 4.13.1.2). 

- Verkryging van sosiale kennis en vaardighede (vergelyk Paragraaf 

4.13.1.3). 

- Verbetering van kommunikasievaardighede (vergelyk Paragraaf 4. 13. 1.4). 

bJ Die psigologiese model vir aanpassing by gestremdheid 

Hierdi9 model is in Paragraaf 3.14 volledig bespreek. Dit bestaan uit: 

- Die ontwikkeling van bewuswording van andersheid (Paragraaf 3.14.2) 

- Die aanvaarding van verlies (andersheid) (Paragraaf 3.14.4) 

- Die identiteitsverandering (Paragraaf 3.14.5) 

- Herorganisasie van die relasies (Paragraaf 3.14.3) 

8.6.2 RIGL YNE VIR DIE TERAPEUTIESE BEGELEIDINGSPROGRAM 

8.6.2.1 Die verbetering van die negatiewe selfkonsep 

Die UWS-Iyer moet begelei word om sy negatiewe selfkonsep na 'n 

realisties-positiewe selfkonsep te verander (vergelyk Paragraaf 4.6.2.1 ). 

Om dit te bereik is dit nodig om al die komponente van die selfkonsep (soos 

uiteengesit in Paragraaf 4.8) te betrek. 
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a) Die vestiging van 'n identiteit 

Dit is belangrik dat die UWS-Iyer 'n gesonde kernidentiteit bekom, omdat dit 

die mees basiese aspek van die selfkonsep is (vergelyk Paragraaf 4.8. 1). 

Die terapeut sal die lyer begelei om 

- inligting oor die fisieke en neuropsigiese simptome van UWS te bekom 

(vergelyk Paragraaf 2.4); 

- te weet wat die implikasies daarvan is (vergelyk Paragraaf 2.4); 

- te verstaan watter rol die fisieke voorkoms (Paragraaf 3. 11.2)) en die 

liggaaamsbeeld (Paragraaf 4.8. 13) in die vestiging van 'n identiteit speel; 

- op 'n realistiese wyse sy eie attribute te identifiseer, evalueer en aanvaar 

(vergelyk Paragraaf 4.8.1.2); 

- op die positiewe attribute te konsentreer, en 

- verskeie ander identiteitselemente te vorm, byvoorbeeld 'n suksesidentiteit 

( vergelyk Paragraaf 5.8. 1. 1). 

b) Die wysiging van die seHgesprek 

Die selfgesprek het 'n groot invloed op die individu se selfkonsep (vergelyk 

Paragraaf 4.9). lntervensie is gemik op die verandering van die negatiewe 

selfgesprek. Die UWS-Iyer moet 

- weet wat die selfgesprek is en die rol daarvan; 

- insig kry in sy eie negatiewe gesprekvoering; 

- besef dat dit die basis vorm van sy negatiewe selfkonsep; 

- besef dat dit verander kan en moet word, en 

- konsentreer om sover moontlik sy selfgesprekke positief te hou. 

c) Die verkryging van seHagting 

Selfagting is die evaluering van die self, gewoonlik teen ander persone, met 

eie subjektiewe norme (vergelyk Paragraaf 4.8.3). Die UWS-Iyer kan in 
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hierdie verband begelei word om 

- realistiese standaarde aan homself te stel in ooreenstemming met sy 

beperkinge en vermoens; 

- die self subjektief te evalueer; 

- homself te aanvaar sander veroordeling; 

- fisieke aantreklikheid nie as voorwaarde vir selfaanvaarding te stel nie 

(vergelyk Paragraaf 4.8.3. 1); 

- fisieke aantreklikheid nie as voorwaarde vir aanvaarding deur ander te stel 

nie; 

- die persepsie dat hy as gevolg van UWS geen "sex-appeal" het nie, aan 

te spreek. Bespreek ook sosiale houdings en idees oor fisieke 

aantreklikheid en seksualiteit, en herdefinieer die konsep "aantreklikheid" 

(King 1993:139) (vergelyk Paragraaf 4.8.3.1); 

- om op die sterk eienskappe te konsentreer en die swakkes te aanvaar; 

- die lyer by te staan om selfbekwaamheid te bekom (vergelyk Paragraaf 

4.8.3.3), en 

- die selfagting te handhaaf, ongeag mislukkings, deur hom te help hoe om 

risiko's en voordele te bepaal. 

8.6.2.2 Die hantering van angs en depressie 

lndien die terapeut met beskikbare media bepaal het dat die lyer depressief 

is, kan verskeie stappe geneem word, na gelang van die intensiteit daarvan 

(vergelyk ook Paragraaf 4.14.4). Die terapeut 

- diagnoseer die simptome van depressie wat by die UWS-Iyer teenwoordig 

is (vergelyk Paragraaf 4.14.2); 

- verwys die lyer vir farmakologiese behandeling indien nodig (vergelyk 

Paragraaf 4.14.4.1); 

- bevorder suksesbelewing by die lyer deur hom te help om vir homself 

realistiese doelwitte te stel (vergelyk Paragraaf 4.13.1.2); en 

- begelei die lyer om 
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* die beperkinge en realiteite van UWS te aanvaar. Dit mag nie as 

verskoning vir persoonlike mislukkings aangevoer word nie (vergelyk 

Persoon 7 se reaksie in die ondersoek). Kennis en erkenning van die 

implikasies van UWS verminder die gevoel van ongemaklikheid, 

angstigheid en onsekerheid; 

* sy irrasionele persepsies, oortuiginge en verwagtings ten opsigte 

van UWS te ondersoek en te verander; 

* sy frustrasies, woede en aggressie te identifiseer en met sosiaal 

aanvaarbare hanteringsmeganismes uit te druk (vergelyk Paragraaf 

3.11.3.3), en 

* positiewe denke te beoefen (vergelyk Paragraaf 8.6.2.1). 

8.6.2.3 Die hantering van aggressie en woedebuie 

Die aggressie en woedebuie waarmee lyers presenteer, word a an die 

verkalking op die brein toegeskryf. Verwysing vir tomografiese ondersoeke 

om vas te stel of daar verkalking by lyers is, behoort op 'n gereelde basis 

te geskied. Die aggressie en woedebuie kan deur medikasie, wat onder 

toesig van 'n psigiater gebruik word, beheer word. 

8.6.2.4 Die verbetering van relasies en sosialisering 

Die terapeut moet homself eers van die aard van die persoon se selfkonsep 

vergewis voordat intervensie vir sosialisering aangepak word (vergelyk 

Paragraaf 4. 11). Daar moet ook eers vasgestel word of die persoon nie 

medikasie vir depressie of vir aggressie en woedebuie benodig nie, voordat 

met intervensie begin word. 

Die intervensie ten opsigte van relasies en sosialisering is op twee hoofsake 

gebaseer: 

Die verkryging van sosiale kennis en vaardighede. Die terapeut begelei 

die UWS-Iyer om 
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* sosiale reaksies op UWS te hanteer en ook wanneer en hoe om 

inligting daaroor te gee; 

* ook in ander se doen en late belang te stel, dit skep meer positiewe 

houdings; 

* vaardi~ te word in onderhandeling en die hantering van konflik, en 

* spot te hanteer. 

Die verbetering van kommunikasievaardighede. Die terapeut begelei die 

UWS-Iyer 

* in die bemeestering van kommunikasievaardighede; 

* in die interpretasie en gebruik van nie-verbale kommunikasie, en 

* om humor te gebruik, dit dra die boodskap oor aan die ander 

persoon dat die lyer homself aanvaar en dat ander hom kan aanvaar 

sonder om bedreig te voel. 

8.6.2.5 Algemene wenke vir die UWS-Iyer 

Die volgende wenke word gegee na aanleiding van vrae wat deur die 

proefpersone aan die navorser gestel is, en wat 'n behoefte om meer 

daarvan te weet, by hulle aangetoon het: 

Die UWS-Iyer moet ook kennis he van die genetiese aspekte van die 

toestand (vergelyk Paragraaf 2.2.6), sowel as van gesinsbeplanning en 

die wenslikheid al dan nie van voortplanting, aangesien UWS aan 'n 

resessiewe geen toegeskryf word. 

Begeleiding ten opsigte van realistiese planne vir beroepskeuse en -

opleiding. Die persoon moet gelei word tot kongruensie tussen wat hy 

wil doen en wat hy kan doen. Hoe hoer die kongruensie, hoe meer 

bevrediging sal hy uit die beroep kry. 

lnskakeling by 'n ondersteuningsgroep: 

* Dit bied aan die lyer die geleentheid om ander lyers te ontmoet en 

so die gevoel van isolasie en van "Ek is die enigste een wat lyk soos 

ek lyk" uit te skakel. Hy beset daar is ander wat net soos hy lyk. 

* Lyers kan hulle gevoelens met mekaar deel. 
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* Lyers kan raad en hulp by kundige mense kry. 

* Lyers kan wetenskaplik gefundeerde inligting oor die oorsake, 

simptome, verloop en prognose van UWS bekom, asook oor die 

behandeling daarvan. 

8.6.2.6 Wenke aan die ouers 

a) Die ondersteuningsgroep 

Ouers word baie sterk aanbeveel om by 'n ondersteuningsgroep in te skakel. 

Die voordele daarvan is dat hulle 

- met ander ouers oor probleme en bekommernisse kan kommunikeer; 

- inligting oor die oorsaak, simptome, verloop en prognose van UWS kan 

bekom, asook oor die behandeling daarvan; en 

- gespesialiseerde hulp kan kry of na 'n professionele persoon verwys kan 

word indien nodig. 

b) Die hantering van die lyer 

Ouers word aanbeveel om 

- die lyer onvoorwaardelik te aanvaar en dit te wys; 

- op die lyer se sterk punte te konsentreer sodat hy 'n positiewe 

selfkonsep kan bekom; 

- hom nie te oorbeskerm nie, maar geleenthede vir die aanvaarding van 

verantwoordelikhede te voorsien; 

- die lyer te begelei om op sosiaal aanvaarbare wyse uiting te gee aan 

gevoelens; 

- 'n stabiele gesinslewe te voorsien; 

- christelike norme en waardes voor te leef. Dit voorsien aan die lyer 'n 

anker; 

- toe te sien dat die lyer gereelde mediese ondersoeke ondergaan by 'n oor

neus- en keelspesialis, tandarts, dermatoloog en radioloog om die gang 
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van die siekte te monitor; 

- openhartig met die lyer oor UWS te praat, en 

- vroegtydig voorsiening te maak vir finansiile voorsorg, byvoorbeeld 

beleggings, aangesien versekering nie maklik aan hierdie persone 

toegestaan word nie. 

8. 7 DIE LEEMTES IN DIE NAVORSING 

8.7.1 

8.7.2 

Die leemtes in die navorsing le hoofsaaklik op drie terreine, naamlik die 

steekproef, die meetinstrumente en die tydsduur van die ondersoek. 

DIE STEEKPROEF 

Die proefpersone in die steekproef was hoofsaaklik blanke, 

Afrikaanssprekende adolessente en jong volwassenes. 'n Redelike aantal 

steuringsveranderlikes kon die resultate be"invloed het, naamlik: 

- Dit is nie duidelik hoe veralgemeenbaar die resultate is nie, aangesien 'n 

beperkte aantal proefpersone by die ondersoek betrek was. 

- Dit is nie duidelik in watter mate die neiging tot voordoening by sommige 

van die proefpersone die navorsingsresultate be"invloed het nie. 

- Daar nie vasgestel is in watter mate gebrekkige selfkennis of onwilligheid 

van proefpersone tot samewerking die resultate be"invloed het nie. 

- Dit is nie duidelik watter rol ander aspekte soos huislike omstandighede 

en ouerlike opvoedingstyle gespeel het in die persoonlikheidsvorming van 

die proefpersone nie. 

DIE MEETINSTRUMENTE 

Die meetinstrumente wat in die empiriese ondersoek gebruik is, kon die 

betroubaarheid van die navorsing be"invloed het, omdat beperkte 

meetinstrumente vir die navorser beskikbaar was vir die meting van die 

selfkonsep. Die meetinstrumente waarna veral oorsese skrywers en 
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navorsers (in artikels wat vir die literatuurstudie gebruik is) verwys het en 

wat uiters toepaslik vir hierdie navorsing sou wees, kon nie bekom word 

nie, byvoorbeeld die "Physical Self-Perception Profile Inventory" wat Fox & 

Corbin (Sonstroem eta/ 1992:207-209) gebruik het. 

DIE TYDSDUUR VAN DIE ONDERSOEK 

Hierdie was 'n eenmalige ondersoek. Die resultate van 'n longitudinale 

ondersoek sou dalk meer betroubare resultate lewer, veral as dieselfde 

proefpersone oor 'n redelike lang tydperk opgevolg kon word. 

8.8 SAMEVA TTING 

Dit het uit die navorsing geblyk dat die velletsels en die hees stem die twee 

simptome van UWS is wat die grootste implikasies vir die UWS-Iyer inhou. 

Dit was ook duidelik dat die graad waarin individue aangetas is 'n bepalende 

rol speel by die remminge wat UWS op die individu se funksionering in sy 

leefwereld plaas. 

Lig tot matig aangetaste individue funksioneer redelik normaal, terwyl 

redelik tot ernstig aangetaste individue wanaanpassings veral ten opsigte 

van die selfkonsep, aanvaarding van die self en deur ander, die voorkoms 

van depressie en problematiese relasies en sosialisering openbaar het. 

Dit het geblyk dat ouers nie noodwendig ernstige probleme as gevolg van 

UWS ervaar nie. Dit raak egter vir hulle moeilik om te hanteer wanneer 

meer as een van die gesinslede aangetas is, of waar die lyers self 

aanpassingsprobleme ervaar. 

8.9 SLOTOPMERKING 

UWS in 'n ernstige graad kan sodanige beperkinge op die lyer plaas dat 
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intervensie nodig is om hom te begelei om tot selfaktualisering te kom en 

sy potensiaal optimaal te benut. Die sukses van terapie kan slegs bepaal 

word met verdere navorsing waarin die voorgestelde program toegepas en 

geevalueer word. 
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