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� Opsomming � 

In hierdie kwalitatiewe studie word gefokus op die sibbe van kinders met outisme se belewenis 

van die gesin. Vyf deelnemers in hul middelkinderjare (6 tot 12 jaar), met ‘n jonger sib met 

outisme, is by die studie betrek. Individuele ongestruktureerde onderhoude is met elke deelnemer 

gevoer ten einde hul belewenis van die gesin te beskryf. Die onderhoude is met toestemming van 

die ouers en deelnemers op videoband opgeneem en getranskribeer.  Agt herhalende temas is uit 

die onderhoude geïdentifiseer, waarna dit met die bestaande literatuur in verband gebring is. 

Getrou aan die kwalitatiewe aard van die studie is daar nie gepoog om die bevindings te 

veralgemeen nie, maar om die deelnemers die geleentheid te gee om hul storie te vertel. Die 

resultaat van die studie is ‘n ryke beskrywing van sibbe van kinders met outisme se belewenis 

van hul gesin. 
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� Summary � 

The focus of this qualitative study is the way siblings of children with autism experience their 

nuclear family. Five participants in their middle childhood (6 to 12 years), with a younger sibling 

with autism, participated in the study. Individual unstructured interviews were conducted with all 

participants to describe their experience of their family. The interviews were, with the consent of 

the parents and children, video-recorded and transcribed. Eight recurring themes were identified 

in the transcriptions and studied relative to the existing literature. True to the qualitative nature 

of this study, the aim was not to generalize the findings, but to give each of the participants the 

opportunity to tell his/her story. The result of this study is the detailed description of how 

siblings of children with autism experience their nuclear family. 
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Autism, sibling, family, experience, middle childhood, qualitative, case study 
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� Verklaring van terme �  

In die konteks van die studie: 

• Word die manlike vorm “hy”, “sy” en “homself” gebruik, om ‘n lomp skryfstyl te verhoed. 

Dit is gedoen sonder enige geslagsdiskriminasie of voorkeur. 

• Word gebruik gemaak van die sinsnede “kind/sib met outisme” eerder as “outistiese 

kind/sib”. Die navorser is van mening dat laasgenoemde die kind kan stigmatiseer en dat die 

kind egter baie meer is as sy versteuring. 

• Word gebruik gemaak van die begrip “sib” in die geval van ‘n enkel broer/suster en “sibbe” 

in die geval van meer as een broer/suster, ten spyte daarvan dat die standaard-woordeboeke 

“sibbe” steeds aandui as die enkelvoudsvorm en “sibbes” as die meervoud (van die Hollandse 

sibbe/sibben). Die motivering vir die gebruik van sib/sibbe in hierdie skripsie is, afgesien van 

logiese en visuele oorwegings, die volgende: 

� Die afgelope paar jaar word in die Afrikaanse media telkens gebruik gemaak van sibbe 

as ‘n meervoudsvorm. Voorbeelde: 

“…Droomoog en sy twee sibbe…” (Die Burger, 2003/09/13) 

“…geskiedenis van die verskillende sibbe…” (Die Burger, 2004/08/21) 

“…pasgebore babas met sibbe wat…” (Die Burger, 2006/09/02) 

� As logiese uitvloeisel van bogenoemde kan sekerlik geredeneer word dat “sib” by 

implikasie dan die enkelvoudsvorm moet wees. 

� Die bestaan van die woord “sib” in Engels, as kort die weergawe van “sibling”, maak 

dit maklik om sib ook in Afrikaans as enkelvoudsvorm te aanvaar, dit wil sê as nog ‘n 

leenwoord uit Engels, met sibbe dan as die toepaslike meervoudsvorm. 

� In ‘n informele gesprek met ‘n lid van die redaksie van die Woordeboek van die 

Afrikaanse Taal – WAT – op Stellenbosch het die gedagte na vore gekom dat “sib” (as 

Afrikaanse enkelvoudsvorm) hoogs waarskynlik sy plek sal vind in die eersvolgende 

deel van die WAT wat tans beplan word, t.w. Deel S. 
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1 INLEIDING TOT STUDIE 

1.1 Inleiding 

Outisme is ’n versteuring wat ’n impak op ’n individu, kind en volwassene, se lewe het. Hierdie 

versteuring beïnvloed elke aspek van die individu se ontwikkeling en interaksie met sy wêreld 

(Mash & Wolfe, 2002: 257). Outisme beïnvloed ongeveer vyf in 10 000 kinders wêreldwyd en is 

drie tot vier keer meer algemeen by seuns as meisies (Mash & Wolfe, 2002: 274). 

Aangesien sosiale interaksie so sentraal is tot die funksionering van die gesin, bring outisme 

definitiewe uitdagings vir die gesinsdinamika, asook gesinslede, mee. Die kind met outisme het 

daaglikse spesiale behoeftes waarna omgesien moet word. Ouers slaap min, konstante voorsorg 

moet getref word dat die kind nie homself beseer nie en die versorger moet soms raai wat die 

kind nodig het, aangesien die kind nie altyd homself verbaal ten opsigte van sy behoeftes kan 

uitdruk nie (Mash & Wolfe, 2002: 272). 

Terselfdertyd is dit belangrik vir ouers om sisteme in plek te hê om te verseker dat die kind met 

outisme homself nie geheel en al van die gesin onttrek nie. Gesinne van kinders met outisme, 

word soms opsy geskuif deur vriende en kennisse wat nie die konteks waarbinne die gesin 

funksioneer verstaan nie, en nie weet hoe om die kinders of situasies wat hulself voordoen, te 

hanteer nie (Mash & Wolfe, 2002: 272). 

Alhoewel ’n kind met outisme ’n groot impak op die ouers het, is die navorser van mening dat 

hierdie kind ook ’n baie groot invloed het op sy sibbe. In die studie word gekyk na die sib van ’n 

kind met outisme se belewenis van die gesin. Die volgende afdeling fokus op die rasionaal vir 

die studie deur kortliks te gaan kyk na bestaande literatuur, waarna die probleem duidelik gestel 

word, asook die doelstellings, doelwitte en navorsingsvraag. 

1.2 Rasionaal vir studie en probleemstelling 

In hierdie afdeling word die rasionaal en probleemstelling vir die studie uiteengesit, om die leser 

’n duidelike prentjie te gee van die motivering vir die studie en die nut daarvan om begrip vir die 

kind met ’n sib met outisme te bewerkstelling, in sy gesin, asook in die professionele sektor. 

In ’n kwalitatiewe studie word daar nie spesifieke hipoteses gestel nie, aangesien die doel van 

die tipe studie nie is om ’n idee te toets nie, maar om ’n ryke beskrywing van die deelnemers se 

belewenis van die gesin te kry. ’n Voorlopige probleem word geformuleer, wat kan verander 

afhangende van hoe die navorsing vorder (vergelyk Fouché, 2005a: 116). 
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Die behoefte vir die navorsing ten opsigte van hierdie spesifieke tema is hoofsaaklik deur twee 

determinante bepaal. Eerstens dien die navorser se verwysingsraamwerk as tutor vir kinders met 

outisme en student in spelterapie as motivering vir die studie. Die rol as tutor behels dat die 

navorser daagliks gedurende die week by die kinders met outisme as terapeut en fassiliteerder 

betrokke is. Daar word ook daagliks kontak gemaak met die sibbe van hierdie kinders met 

spesiale behoeftes. Die navorser het waargeneem dat die aandag en sorg wat die sibbe met 

outisme verg, moontlik aandag van die ander kinders in die gesin ontneem. Laasgenoemde dra 

verder by tot motivering vir die studie. 

Die navorser wil klem lê op die feit dat deelnemers aan die studie reeds bewus was daarvan dat 

hul gesin van ander gesinne sonder ’n kind met outisme verskil. Die navorser beleef daagliks in 

haar kontak met die gesinne dat hierdie kinders besef hul gesin se uitdagings en funksionering 

anders is as gesinne sonder ’n kind met outisme. 

Tweedens is die keuse vir die studie ’n reaksie op families in Suid-Afrika wat ’n kind met 

outisme in die gesin het. Die sib van ’n kind met outisme begryp nie altyd wat die versteuring 

behels nie. Gesinne moet bemagtig en voorberei word om ook hul kinders wat nie outisme het 

nie, voldoende te ondersteun in die uitdagings wat outisme in die gesin ook aan hulle kan stel. 

Nie net sal die bevindings van die studie van nut wees vir die gesin nie, maar ook waarde 

toevoeg tot die werk wat terapeute en individue in die diensberoepe verrig, deurdat hul moontlik 

beter begrip vir hierdie spesifieke kind se situasie sal kan toon. 

Buckle (2006) hoof van die organisasie Reach Autism en self ’n ma van ’n drieling seuns met 

outisme, was sedert die aanvang van die studie baie positief oor die waarde wat dit in die veld 

van outisme kan hê. Sy was dit ook eens dat daar 'n definitiewe behoefte aan die studie is.  

Volgens Aggenbach (2006), Dijkstra (2006) en Van der Merwe (2006) moet dit ’n bepaalde 

invloed hê om ’n sib met outisme in die gesin te hê. Hierdie drie professionele persone het 

gereeld kontak met kinders met outisme, aangesien hulle onderskeidelik ’n arbeids-, spraak- en 

fisioterapeut is en daagliks besef watter impak outisme op die gesin het. Volgens die 

bogenoemde eksperte het dit veral ’n baie groot invloed op die sibbe van kinders met outisme, 

juis as gevolg van die feit dat die kind met outisme so baie uitdagings aan die gesin stel. Dié 

observasie van die eksperte dra by tot verdere motivering vir die studie. 

Die teenwoordigheid van ’n kind met outisme beïnvloed die daaglikse lewe van die hele gesin, 

insluitende die sibbe (Sigman & Capps, 2002: 186). Die belewenis van die kind met ’n sib met 

outisme verskil van kind tot kind. Sommige kinders is kwaad oor hoe die sib met outisme hul 
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gesinslewe beïnvloed, ander blyk voordeel daaruit te trek in terme van karakter en mate van 

volwassenheid (Lainhart, 1999: 296). Verhoudings met sibbe is belangrik omdat dit die kind 

oefening gee in sosiale interaksie (Baron & Byrne, 2000). Aangesien outisme so ’n groot impak 

het op die sosiale interaksie en kommunikasie-vaardighede van die individu met die versteuring, 

is die navorser van mening dat dit ’n definitiewe invloed op die sib-verhouding sal hê. Kaminsky 

en Dewey (2001: 405-406) het gevind dat die ervaringe van kinders met sibbe met outisme direk 

verwant is aan die kenmerke van outisme. So byvoorbeeld word hierdie sib-verhoudings 

gekenmerk deur minder intimiteit, minder versorging deur sib, asook minder prososiale gedrag. 

Hierdie kenmerke is nie verbasend nie, aangesien sosiale interaksie oor die algemeen nie deur 

kinders met outisme geïnisieer word nie en bogenoemde aspekte volgens die navorser direkte 

uitvloeisels is uit ’n individu se strewe na sosialisering. 

Volgens Rivers en Stoneman (2003: 392) is die sib-verhouding meer bevredigend vir die kind 

sonder outisme, indien die kind met outisme jonger is. Hierdie bevrediging neem egter af soos 

die kind met outisme ouer word, aangesien sy stereotipiese outistiese gedrag duideliker word en 

sodoende ook moeiliker word om te akkommodeer.  

Sibbe (veral tussen ses- en elfjarige ouderdom) van kinders met outisme ervaar meer 

geïnternaliseerde (na binne gekeer, soos depressie) en geëksternaliseerde (na buite gekeer, soos 

aggressiewe gedrag) gedragsprobleme as sibbe van kinders sonder outisme (Verté, Roeyers & 

Buysse, 2003: 193). Gevolglik kan verwarring ten opsigte van outisme by kinders ontstaan, as 

gevolg van ’n tekort aan inligting of foutiewe inligting wat aan die kinders deurgegee word. Hoe 

ouer die kind word, hoe meer toon hy begrip vir hoe sy sib se outisme ’n invloed op sy eie, sy 

gesin en sibbe se lewens uitoefen. Hierdie begrip en die verklaring daarvan loop hand aan hand 

en verander saam met die ontwikkelingsfase waarin die kind homself bevind (Glasberg, 2000: 

151-152). 

Spanning wat deur die ouers ervaar word, het ’n definitiewe invloed op die sib-verhouding, 

asook hul sosialisering. Die terapie wat die kind met outisme behoort te ontvang is intensief en 

konstant en kan ’n finansiële las op die gesin plaas. Die aanpassing vir die sibbe van ’n kind met 

outisme is makliker indien die gesin finansieel sterk genoeg is om die terapie deur te voer sonder 

om swaar te kry en van die voorregte van die ander gesinslede te ontneem (vergelyk Hastings, 

2003a: 148; Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004: 863). 

Die navorser is na aanleiding van haar persoonlike ervaring van mening dat die tuisprogram wat 

kinders met outisme ontvang definitiewe spanning op die gesinslede kan plaas. In die Reach-

program, byvoorbeeld, ontvang die kind met outisme ’n bepaalde hoeveelheid ure terapie per 
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dag, wat onder andere ABA (Applied Behavior Analysis) en RDI (Relationship Development 

Intervention) insluit. Dit behels daaglikse teenwoordigheid van tutors in die gesin se huis en dat 

die finansïele las op die gesin moontlik groot kan wees. 

Aangesien dit deel van die insluitingskriteria in die studie is dat die kind se sib met outisme 

terapie by die huis kry, naamlik ABA (Applied Behavior Analysis), is dit moontlik dat die 

teenwoordigheid van tutors in die kind se leefruimte ’n effek op die belewenis van die kind sal 

hê. ABA is onderrig wat gebaseer is op positiewe versterkingstegnieke. Wanneer die vaardigheid 

wat aan die kind geleer word korrek uitgevoer word, word hy beloon en sodoende word die 

verlangde gedrag versterk. Die vaardighede waarop aan die heel begin gefokus word, is 

nabootsing, oogkontak en taal. Wanneer hierdie vaardighede bemeester word, vorm dit die basis 

van die daaropvolgende vaardighede wat aangeleer word (Tilton, 2004: 157). ’n In-diepte 

beskrywing van ABA is buite die bestek van die studie, maar die navorser is van mening dat die 

leser begrip moet hê van wat ABA behels. 

Alhoewel verskeie negatiewe aspekte en uitdagings voorkom in die gesin met ’n kind met 

outisme, is daar ook positiewe aspekte wat die gesin se lewe verryk. Kaminsky en Dewey (2001: 

400) het byvoorbeeld in ’n studie bevind dat die ervaring van die sib van die kind met outisme 

oor die algemeen positief is indien hy oor voldoende hanteringsvaardighede beskik, begrip het 

van sy sib se versteuring, en sy ouers en portuurgroep ’n positiewe houding teenoor die sib met 

outisme handhaaf. 

Volgens Kaminsky en Dewey (2001: 400) is daar ’n leemte in die literatuur aan die sibbe van 

kinders met versteurings se ervaring van die sib-verhouding, terwyl Pilowksy et al. (2004: 863) 

die leemte in die begrip van die interpersoonlike verhouding tussen die kind met outisme en sy 

sib beklemtoon. Dienooreenkomstig is Glasberg (2000: 143) van mening dat meer studies 

gedoen is oor die ervaring van die ouers van kinders met outisme, as oor die ervaring van hierdie 

kinders se sibbe. 

Die navorser het die NRF (National Research Foundation) se databasis geraadpleeg ten opsigte 

van voltooide en huidige studie-onderwerpe wat met die navorser se bepaalde studie verband 

hou. Hierdie databasis bevat die titels van alle voltooide en voortgaande ondersoeke wat 

geregistreer is by Suid-Afrikaanse opleidings-instansies. Voorbeelde van titels is soos volg: 

“Ouers se ondersteuningsbehoeftes op grond van hul belewenis van 'n kind met Downsindroom 

en outistiese spektrum stoornis” (2003), “Die waarde van bewegingsterapie vir die psigologiese 

ontwikkeling van kinders met outisme” (2002), “Die taak van die maatskaplike werker ten 

opsigte van hulp aan die gesin van die kind met outisme” (1999), “'n Behoefte-analise van ouers 
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met kinders in die Unica skool vir outistiese kinders” (1995) en laastens ’n studie wat die naaste 

verband hou met die betrokke studie: “Die invloed van die outistiese kind op die gesinsisteem” 

(1982) (National Research Foundation, 2006). Dit is duidelik dat die studie nog nie in Suid-

Afrika uitgevoer is nie en daar ’n definitiewe kennisleemte is in die beskrywing van die kind wat 

’n sib met outisme het se belewenis van die gesin. 

Die navorser is van mening dat 'n beskrywing van die kind se belewenis van sy gesin ’n nuwe 

bewustheid by gesinne sal tuisbring van die behoeftes van die sibbe van ’n kind met outisme. 

Gevolglik sal die kind en die ouer, asook die gesinsdinamika en professionele individue wat met 

outisme en die gevolge en invloed daarvan werk, by die studie baat. Die toename in kennis ten 

opsigte van die onderwerp, asook verbetering in dienslewering deur professionele individue in 

diensberoepe, dien as ’n belangrike motiverende faktor vir die studie.  

Volgens die navorser is die beskrywing van die kind se ervaring wat groot word in ’n huis waar 

’n sib of sibbe met outisme gediagnoseer is, belangrik. Die beskrywing sal bydra tot beter begrip 

van die kind se gedrag, asook die verhouding wat tussen die sibbe gevorm word. Die probleem 

wat dus vir die studie gestel kan word is dat ‘n kind met outisme in die gesin, ‘n definitiewe 

invloed op die gesin en spesifiek ook op die sibbe uitoefen. Verder is die sib van ’n kind met 

outisme se belewenis van die gesin, so ver die navorser se kennis strek, nog nie volledig vanuit 

die Suid-Afrikaanse konteks beskryf nie en is dit nie bekend wat sy belewenis van die gesin is 

nie.  

Aangesien die motivering vir die studie duidelik uiteengesit is, ag die navorser dit belangrik om 

die doelstelling en doelwitte van die beplande navorsing te bespreek. 

1.2.1 Doelstelling en doelwitte 

’n Doelstelling kan gedefinieer word as dit waarna gewerk word, met ander woorde die hoofdoel 

wat met die studie bereik wil word, terwyl die doelwitte die meer konkrete en meetbare stappe is 

wat gevolg moet word om die doelstelling te bereik (Fouché & De Vos, 2005: 104). Die 

doelstelling van die studie is om sibbe van kinders met outisme se belewenis van die gesin te 

verken en te beskryf.  

Die volgende doelwitte is geïdentifiseer ten einde bogenoemde doelstelling te bereik: 

• Om outisme, gesinsverhoudinge of –interaksie en die belangrikste ontwikkelingsmylpale 

tydens die middelkinderjare te beskryf, ten einde die konsepte in terme van die bestaande 

literatuur te verduidelik en ‘n konseptuele raamwerk daar te stel; 
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• Om die resultate van ongestruktureerde onderhoude met sibbe van kinders met outisme weer 

te gee en te analiseer, en met die literatuur te kontroleer; en 

• Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten opsigte van sibbe van kinders met outisme 

se belewenis van die gesin, ten einde bevindings bekend te maak. 

Aangesien die studie van beskrywende aard is en geen toetsing betrokke is nie, sal ’n 

navorsingsvraag in plaas van ’n hipotese gestel word (vergelyk Fouché & De Vos, 2005: 103). 

Aangesien die studie kwalitatief van aard is, sal die vraag met ‘wat’ of ‘hoe’ begin, in kontras 

met die kwantitatiewe studie wat ’n ‘hoekom’-vraag sal stel (Creswell, 1998: 17).  

’n Individu se belewenis kan gedefinieer word as ’n direkte persoonlike observasie of deelname 

(Collins Concise Dictionary, 1999, o.w. ‘Experience’) of as ’n spesifieke situasie wat die 

individu beïnvloed of affekteer, asook om bewus te wees van sekere emosies, dit wil sê om 

sekere emosies te ervaar (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2004, o.w. ‘Experience’). Die 

navorser beskou die kind se belewenis van die gesin as die wyse waarop die deelnemer sy 

gesinslewe ervaar, insluitende die ervaring van verhoudings, emosies en gevoelens. 

1.2.2 Navorsingsvraag 

In die studie word die belewenis van ’n kind met sibbe wat met outisme gediagnoseer is, beskryf. 

Die navorsingsvraag kan soos volg geformuleer word: Wat is sibbe van kinders met outisme 

se belewenis van hul gesin? 

1.3 Navorsingsbenadering 

In die volgende afdeling word kortliks op die navorsingsbenadering wat van toepassing is op die 

studie, gefokus. 

1.3.1 Kwalitatiewe benadering 

Die plan wat gevolg gaan word met die uitvoer van die studie, is gebaseer op die kwalitatiewe 

benadering. Hierdie benadering berus op induktiewe redenering. Induktiewe redenering het nie 

ten doel om vanaf die ingesamelde data te veralgemeen nie, en om hierdie rede word die data 

gevolg waar dit ook al mag lei (Graziano & Raulin, 2000: 38).  

Volgens Creswell (1998: 15) kan die kwalitatiewe benadering gedefinieer word as ’n 

ondersoekende proses van begrip, gebaseer op die beskrywing en verkenning van ’n sosiale of 

menslike probleem. Die doel van die navorsing is om ’n komplekse, holistiese prentjie te skets 
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en gedetaileeerde ervarings van deelnemers aan die leser oor te dra.  

Die studie word verder in so ’n natuurlike en informele omgewing as moontlik uitgevoer. Een 

van die belangrikste doelstellings van die kwalitatiewe metode is om belangrike vrae, prosesse 

en verhoudings te vind; beslis nie om bogenoemde te toets nie (Fouché, 2005a: 116). Gevolglik 

poog die kwalitatiewe benadering nie om veranderlikes te identifiseer, gedrag deur middel van 

teorieë te verduidelik of nuwe teorieë te skep nie, maar om ’n gedetaileeerde beskrywing weer te 

gee van die deelnemers se ervaring. Getrou aan die doelstelling van die studie is die navorser se 

belangrikste rol om aktief by die deelnemers te leer van hul ervaring (vergelyk Creswell, 1998: 

17-18).  

Die studie wat uitgevoer is, is kwalitatief, aangesien dit veral fokus op die ryke beskrywing van 

die individu se ervaring. Onderhoude is met deelnemers gevoer, waarin hulle die geleentheid 

gebied is om hulle belewenis van die gesin waar daar 'n sib of sibbe met outisme is, weer te gee. 

Hierdie beskrywing bevat baie van die individu se persoonlike oortuigings en gedagtes, wat 

sentraal is tot die kwalitatiewe benadering. 

1.3.2 Soort navorsing 

Vir die doel van die studie is toegepaste navorsing van sowel ’n verkennende as ’n beskrywende 

aard gedoen. Toegepaste navorsing kan gesien word as praktiese probleem-oplossende navorsing 

(Delport & De Vos, 2005: 45) en kan verder gedefinieer word as die wetenskaplike beplanning 

van geïnduseerde verandering van ’n probleem-situasie (Fouché & De Vos, 2005: 105).  

Die studie is toegepas van aard, aangesien die navorser in die praktyk deur middel van ’n 

empiriese studie gefokus het op die kind se belewenis, deur op ’n informele wyse met die 

deelnemer te gesels oor sy belewenis. Die studie is verder praktiese probleem-oplossende 

navorsing, aangesien dit poog om die probleem op te los van die tekort aan literatuur oor die 

sibbe van kinders met outisme se belewenis van die gesin. 

Verkennende navorsing kan gedefinieer word as ’n studie wat die ‘wat’-vraag vra, ’n basiese 

navorsingsdoelstelling het en poog om ’n algemene prentjie van die situasie te verkry (Fouché & 

De Vos, 2005: 106). In die geval van die studie het die navorser meer te wete gekom oor wat die 

kind, wat ’n sib of sibbe het wat met outisme gediagnoseer is, se belewenis van die gesin is.  

Beskrywende navorsing poog om ’n goed gedefinieerde onderwerp te neem, te bestudeer en 

akkuraat te beskryf. Volgens Rubin en Babbie (in Fouché & De Vos, 2005: 106) fokus die 

beskrywende aard van ’n studie op die diepe betekenis en ryke beskrywing van die onderwerp 
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wat bestudeer word. Om hierdie rede is beskrywende navorsing ideaal in hierdie uitgevoerde 

studie om die kind se belewenis van die gesin weer te gee. 

1.3.3 Navorsingstrategie: Intrinsieke gevallestudie 

Aangesien die navorsingsbenadering kwalitatief is, sal na ’n navorsingstrategie, eerder as 

navorsingsontwerp soos wat die geval is by die kwantitatiewe benadering, verwys word. Die 

strategie wat in die studie gevolg sal word, is die intrinsieke gevallestudie (vergelyk Fouché, 

2005b: 272). 

’n Gevallestudie word gedefinieer as die observasie van ’n proses, aktiwiteit, gebeurtenis, 

program of individu binne ’n sekere tyd en plek. Die gevallestudie wat vir die doeleindes van die 

studie gepas is, is die intrinsieke gevallestudie. Die intrinsieke gevallestudie fokus op die 

ervaring van die individu wat ten doel het om die individu beter te verstaan. Die doelwit is nie 

om te veralgemeen na die breë populasie nie, maar om dit wat bestudeer word te beskryf. Die 

produk van die studie is sodoende ’n beskrywing van verskeie deelnemers se ervarings (vergelyk 

Fouché, 2005b: 272). 

Volgens Creswell (1998: 36) omvat ’n gevallestudie verskeie konsepte, naamlik die 

gedetaileeerde beskrywing van die geval, insameling van data deur observasie, asook 

onderhoude en/of verslae. Na die insameling van data deur middel van onderhoude, volg die 

data-analise, waar sekere belangrike temas uit die bevindinge gelig word. Graziano en Raulin 

(2000: 50) is van mening dat die gevallestudie aan die navorser die vryheid gee om aandag 

tussen temas te verskuif ten opsigte van die inligting wat tydens die data-insameling verkry 

word. In die geval van die betrokke studie is vyf gevallestudies gedoen deur onderhoude te voer 

en op video-band op te neem. 

1.4  Navorsingsmetodologie 

Volgens Fouché en Delport (2005: 71) kan die navorsingmetodologie beskryf word as die manier 

waarop probleme opgelos word, met ander woorde die prosedure wat gevolg word om ‘n 

oplossing vir die probleem te kry. In die volgende afdeling word gefokus op die 

navorsingsprosedure wat gebruik is om die studie uit te voer. 

Die navorsingsprosedure berus op die kwalitatiewe benadering soos uiteengesit deur Fouché en 

Delport (2005: 79-85) en is die gedetaileeerde pad wat gestap is met die studie. Die prosedure 

wat gevolg is met die navorsing, word in verskeie fases en stappe ingedeel, wat in die volgende 

afdeling bespreek word. 
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1.4.1 Konseptuele raamwerk 

Die studie word aan die hand van die bogenoemde werkswyse uiteengesit. Eerstens het die 

navorser in die literatuur meer inligting ingewin oor outisme, gesinsverhoudinge of –interaksie 

en die belangrikste ontwikkelingsmylpale tydens die middelkinderjare ten einde die konsepte in 

terme van die bestaande literatuur te verduidelik en sodoende ’n konseptuele raamwerk daar te 

stel.  

1.4.2 Steekproefneming 

Voor die empiriese deel van die studie egter uitgevoer kon word, was dit belangrik dat die 

navorser deelnemers identifiseer. Die volgende deel van die bespreking word volgens die 

universum, populasie en identifisering van deelnemers, dit wil sê die steekproef, gerig. 

Arkava en Lane (in Strydom, 2005a: 193-194) maak ’n duidelike onderskeid tussen universum 

en populasie. Universum behels alle potensiële deelnemers, wat die kenmerke waarin die 

navorser geïnterresseerd is, bevat. Die populasie skep egter grense ten opsigte van die 

deelnemers wat bestudeer sal word en verwys na die individue in die universum wat spesifieke 

eienskappe besit. Die individue wat in die studie ingesluit kan word, word beperk deur die 

identifisering van die populasie. ’n Steekproef bevat die individue uit die populasie wat deel 

gaan wees van die studie.  

Die universum van die studie sluit al die kinders in Suid-Afrika in, wat sibbe het wat met 

outisme gediagnoseer is. Die populasie kan gedefinieer word as al die kinders wat sibbe het wat 

met outisme gediagnoseer is, in die Kaap se Noordelike voorstede en Boland-omgewing, in die 

Wes-Kaap. Verder kan die steekproef beskryf word as ’n nie-waarskynlikheid-sneeubal 

steekproef, aangesien nie almal in die populasie ’n gelyke kans het vir insluiting in die studie nie, 

aangesien daar spesifieke kriteria vir insluiting is. 

Creswell (1998: 119) definieer die sneeubal-steekproef as die identifisering van gevalle van 

belang, vanaf mense wat individue ken wat moontlik tot die studie kan bydra. Die sneeubal-

steekproef het spesifieke waarde in die kwalitatiewe studie, juis omdat dit gemik is op die 

identifikasie van moeilik bekombare deelnemers. Die navorser verkry inligting van die 

deelnemers aan die studie, wat haar in kontak bring met ander individue wat moontlik aan die 

studie kan deelneem. Strydom en Delport (2005: 330) is van mening dat met die studie se 

aanvang daar gewoonlik net een of twee deelnemers is, omdat min deelnemers op daardie 

stadium beskikbaar is. 
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Die beginpunte vir die studie was Mev. J. Buckle, hoof van die organisasie Reach Autism, en die 

tutors wat by gesinne werk wat ingeskakel is by die Reach Autism-program. Gedurende 

opleidingsessies het die navorser kortliks bekend gemaak waaroor die studie handel. Indien die 

tutors bewus was van moontlike deelnemers, het hulle die inligting aan die navorser deurgegee 

en is met die gesinne geskakel. 

Aangesien die keuse van die deelnemers volgens die sneeubal-steekproef geskied het, was dit nie 

moontlik om voor aanvang van die studie vas te stel hoeveel deelnemers tot die studie betrek 

gaan word nie. Deelnemers is genader totdat dieselfde patrone in die data na vore gekom en 

versadiging bereik is (vergelyk Greeff, 2005: 294). Dit is egter nie die doel van ’n kwalitatiewe 

studie om idees en ervarings te veralgemeen nie. Om hierdie rede is groot getalle deelnemers nie 

van kardinale belang nie (Creswell, 1998: 63). Dit is ook moontlik dat geskikte gesinne 

deelname aan die studie weier en die getal deelnemers verder sal beperk. Laasgenoemde was 

egter nie die geval by die betrokke studie nie. Na afloop van die studie is onderhoude met 

altesaam vyf deelnemers gevoer. 

1.4.3 Deelnemerkriteria vir insluiting 

Tydens die steekproefneming, is spesifieke vereistes vir insluiting tot die studie gestel waaraan 

die deelnemers moes voldoen. Die volgende kriteria is gebruik om die seleksie van ’n enkele 

deelnemer te maak: 

• ’n Sib van ’n kind met outisme. 

• Die sib is ouer as die kind met outisme. 

• Die sib is ’n kind in sy middelkinderjare. 

• Die sib en sy gesin is woonagtig in die Noordelike voorstede van Kaapstad of in die Boland, 

in die Wes-Kaap. 

• Die sib se ouers ingestem het tot sy deelname aan die studie. 

• Die sib met outisme ontvang terapie by die huis. 

• Die gesin afkomstig vanuit enige kultuur. 

• Geen uitsluiting op grond van geslag. 

Aangesien die studie die ervaring van die kind beskryf, is die navorser van mening dat die kind 

die bron van kennis en sodoende die deelnemer moet wees. Geen ander individue soos ouers, 

voogde of sibbe kan die ervaring van die kind beskryf nie, maar kan slegs aannames maak oor 
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wat die kind ervaar. Die samestelling van die gesin, sowel as die ouderdomsverskil tussen die 

sibbe, is nie van belang vir die doeleindes van die studie nie. 

Die kriteria vir insluiting ten opsigte van terapie by die gesin se huis is belangrik aangesien ’n 

terapeutiese program by die huis die konstante teenwoordigheid van tutors behels, asook groot 

finansïele uitgawes wat aangegaan word, somtyds ten koste van die gesin, om die kind met 

outisme te help. Die navorser is van mening dat hierdie faktore moontlik kan bydra tot die 

belewenis van die kind en die belewenis kan verskil van gesinne waar die sib nie terapie by die 

huis ontvang nie. Om hierdie rede wou die navorser die deelnemers so homogeen as moontlik 

hou en was terapie by die huis ’n belangrike konstante faktor. 

1.4.4 Insameling van empiriese data 

Nadat verskeie deelnemers geïdentifiseer is, is die empiriese data ingesamel deur 

ongestruktureerde onderhoude met die deelnemers te voer. Die navorser was van mening dat sy 

nie die deelnemer wou beperk ten opsigte van vooropgestelde vrae nie, maar eerder aan die 

deelnemer die vryheid wou gee om te praat oor die aspekte wat hy voel belangrik is en sodoende 

’n in-diepte ondersoek na die onderwerp aan te moedig (vergelyk Greeff, 2005: 292-293). 

Aangesien die ongestruktureerde onderhoude die metode van data-insameling was, word dit 

vervolgens bespreek. 

1.4.4.1 Ongestruktureerde onderhoud 

Daar is verskeie metodes om inligting ten opsigte van die beskrywing van ’n individu se 

belewenis te versamel (Fouché, 2005b: 272). Kinders tydens hul middelkinderjare onthou 

gebeure waaraan hul self deelgeneem het beter as gebeure wat aan hulle vertel is (Louw, Van 

Ede & Ferns, 1999: 335-337). Om hierdie rede is die voer van ’n onderhoud ’n kragtige manier 

om die kind se belewenis weer te gee, aangesien dit wat hy beleef het die grootste impak op die 

vertelling sal hê. Vir die doeleindes van die studie is onderhoude gebruik en word die volgende 

deel van die bespreking hiervolgens gerig. 

Onderhoudvoering kan gesien word as ’n stap in ’n prosedure wat die volgende behels: om die 

deelnemers met behulp van ’n steekproef te identifiseer, te bepaal watter tipe onderhoud gepas is 

vir die studie, asook wat die meeste inligting na vore sal bring, wat die gepaste opname-

prosedure (byvoorbeeld video-opname) en geskikte plek vir die onderhoud sal wees (Creswell, 

1998: 123-125). 

Voor aanvang van die onderhoudvoering is dit belangrik dat daar ’n verhouding/verstandhouding 
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tussen die deelnemer en die navorser sal wees van wat die onderhoud alles gaan behels. Die 

navorser moet voorbereid wees om onvoorsiene probleme en geleenthede, asook groot massas 

data, te hanteer (Greeff, 2005: 287). Antwoorde en raad aan die deelnemer gedurende die 

onderhoudvoering moet ten alle tye beperk word (Creswell, 1998: 123-125). 

Die navorser het gebruik gemaak van die een-tot-een ongestruktureerde onderhoud. Die 

ongestruktureerde onderhoud staan ook bekend as die in-diepte onderhoud en vind plaas sonder 

dat die navorser enige van sy vorige kennis, ervaring of opinies ten opsigte van die spesifieke 

onderwerp na die tafel bring. Dis is egter nie altyd moontlik vir die navorser om heeltemal 

neutraal in die onderhoud te wees nie (Greeff, 2005: 292).  

Verder word ’n een-tot-een ongestruktureerde onderhoud gedefinieer as ’n uitgebreide en meer 

informele gesprek – ’n gesprek met ’n doel, waarvan die doel nie is om antwoorde op vrae te kry 

nie, maar eerder om die ervaring van ’n individu en die betekenis wat hy daaraan heg, te 

verstaan. Dit bied aan beide die navorser en deelnemer die geleentheid om die onderwerp in 

diepte te ondersoek, deur aktief betrokke te wees in die onderhoud. Betrokkenheid wys op die 

navorser se bereidwilligheid om te ervaar en werklik te hoor wat die deelnemer wil sê (Greeff, 

2005: 292-293).  

Volgens Greeff, (2005: 293) bied die ongestruktureerde onderhoud verskeie uitdagings, soos om 

die regte balans tussen buigsaamheid en konstantheid in data-insameling te handhaaf. 

Buigsaamheid is van kardinale belang vir die ontdekking van die deelnemer se verhaal of 

belewenis, maar konstantheid in die tipe vrae wat gevra word, asook die diepte en detail, is 

belangrik om temas uit die onderskeie beskrywings te haal. 

Die onderhoude is gereël deur ’n tyd en plek met die deelnemers en hul ouers af te spreek. 

Verder het die onderhoude geskied op ’n plek wat beide pas, gemaklik is en waar onnodige 

onderbrekings nie voorgekom het nie, byvoorbeeld die gesin se huis (vergelyk Greeff, 2005: 

294). 

Die navorser het die onderhoud begin deur die deelnemer gemaklik te kry en daarna weereens 

aan die deelnemer te stel wat die algemene doel van die studie is, min of meer hoeveel tyd die 

onderhoud gaan neem en te verseker dat alle inligting konfidensieel gehanteer sal word. Daarna 

is verduidelik hoe die gesprek deur middel van video-kamera opgeneem sal word en 

toestemming vir die gebruik van die media is weer verkry, waarna die teken van die vrywillige 

toestemmingsbriewe afgehandel is en die navorser die deelnemer herinner het dat hy te eniger 

tyd van die studie kan onttrek indien hy so voel (vergelyk Greeff, 2005: 295). 
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Voor aanvang van die onderhoud is verhouding gebou deurdat die navorser belangstelling en 

respek getoon het vir wat die deelnemer gesê het en ook aandagtig geluister het. Dit was die 

navorser se doel om die deelnemer te laat oopmaak en idees duidelik uit te druk en te 

verduidelik, asook om te bly fokus op die onderwerp waaroor die studie handel. Soos wat die 

grense begin afbreek het, het die vertellings meer intiem en oop geraak, asook die inligting wat 

weergegee is, meer betekenisvol. Onderhoudvoering is uitputtend vir beide die deelnemer en 

navorser, des te meer in geval van die kind-deelnemer. Om hierdie rede het die onderhoude nie 

langer as ’n driekwartier geduur nie (vergelyk Greeff, 2005: 295). 

Aangesien die belewenis van die deelnemer die kern is van die studie, het die navorser slegs ’n 

aanvangs- of openingsvraag gevra en die onderhoud verder deur die antwoorde van die 

deelnemer laat lei. Dit het aan die deelnemer die geleentheid gegee om temas wat hy as belangrik 

ag self na vore te bring. Die aanvangsvraag het soos volg gelui: “Vertel my meer van jou gesin”, 

waarna die bespreking gevloei het na die sib met outisme.  

Greeff (2005: 296, 299) is van mening dat dit belangrik is dat die navorser die ervaring van die 

deelnemer in die regte konteks sal beskou, anders hou dit geen betekenis in nie. Dit is verder van 

belang dat die data so gou soos moontlik, terwyl die navorser nog die onderhoud vars in sy 

geheue het, getranskribeer of verwerk word, sodat alle observasies wat met die tyd kan vervaag 

in ag geneem word. Die navorser het vir die doeleindes van die studie, die videos so gou as 

moontlik getranskribeer. 

De Vos (2005: 336) is van mening dat die data geanaliseer sal word na insameling daarvan deur 

middel van die ongestruktureerde onderhoude, om sodoende die deelnemers se belewenis te kan 

weergee. Dit is belangrik dat die navorser nie die data sal analiseer terwyl die insameling 

daarvan nog nie voltooi is nie. Dit is egter soms die geval dat wanneer data geanaliseer word, 

daar leemtes in die data is, wat die navorser graag sal wil aanvul. In hierdie geval kan sy 

teruggaan na die onderhoude en kan data-insameling en analise ook op dieselfde tydstip 

plaasvind. In die geval van die studie het die navorser geen leemtes geïdentifiseer wat sy graag 

sou wou aanvul nie. 

1.4.5 Data-analise 

Die eerste stap wat gedoen is tydens data-analise is om die data te organiseer (vergelyk De Vos, 

2005: 336). Die navorser het die video-materiaal van deelnemers gegroepeer en notas geliasseer, 

sodat al die data reeds georganiseer was toe die analise begin. Kopieë van die data is ook 

gemaak, om te verhoed dat tegniese probleme die vordering van die studie belemmer. Daarna is 
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al die video-materiaal getranskribeer, om aan die navorser die geleentheid te gee om die data met 

behulp van hardekopie in teksvorm te analiseer.  

Dit is belangrik om deur al die data te sif deur dit te lees en, in die geval van ’n video, te kyk. 

Deur die data na te gaan, kan die navorser ’n gevoel kry van wat die data na vore bring en 

kernnotas maak. Temas is uit die data gehaal deur te fokus op herhalende inligting wat voorkom 

(vergelyk De Vos, 2005: 337-338). Die navorser het die data geanaliseer, met die bestaande 

literatuur in konteks gebring in die literatuurkontrole en verhoudings getrek, om sodoende die 

bevindinge van die studie duidelik daar te stel en in verslagvorm weer te gee. 

1.5 Etiese aspekte 

Etiek kan beskryf word as die stel morele waardes wat voorgestel word deur ’n individu of 

groep. Hierdie waardes word dan algemeen aanvaar en voorsien reëls en verwagtinge oor gedrag 

ten opsigte van die mees korrekte optrede teenoor deelnemers, werknemers, borge, ander 

navorsers, assistente en ander studente. Verder kan etiek gedefinieer word as die standaarde 

waarvolgens ’n navorser sy eie gedrag rig en evalueer (Strydom, 2005b: 57). 

Met die onderneming van ’n studie is daar verskeie etiese aspekte wat in ag geneem moet word. 

Die volgende afdeling van hierdie hoofstuk word volgens hierdie belangrike etiese aspekte gerig. 

1.5.1 Voorkoming van skade aan deelnemers 

Volgens Strydom (2005b: 58) kan deelnemers aan ’n studie moontlik fisiek en/of emosioneel 

beskadig word. Fisieke beskadiging is duideliker sigbaar as emosionele beskadiging, maar 

emosionele beskadiging kan ook verreikende gevolge hê. Om skade te verhoed, was dit vir die 

navorser belangrik dat die deelnemers voor aanvang van die studie volledig ingelig is ten opsigte 

van die moontlike impak wat die studie op hulle kan hê. Hierdie inligting bied aan die 

deelnemers die geleentheid om vroegtydig van die studie te onttrek indien hulle nie kans sien vir 

wat die studie behels nie. 

In die studie word die ervaring van ’n kind wat met ’n sib met outisme saamleef, ondersoek. Die 

deelnemers en hul ouers is daarvan bewus gemaak dat die kind bereid moet wees om oor die 

invloed van die sib met outisme op die kind se ervaring van die gesin en sib-verhouding te praat.  

Indien die onderhoud verskeie problematiese aspekte tot bewustheid bring, sou die navorser 

haarself as terapeut op ’n latere stadium beskikbaar stel om die probleem in 'n terapeutiese 

hoedanigheid aan te spreek. Die deelnemer en sy ouers was ten alle tye verseker daarvan dat die 
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kind enige tyd betrokkenheid by die studie kon staak. Geeneen van die deelnemers is na afloop 

van die studie vir terapie na die navorser verwys nie. 

1.5.2 Ingeligte deelname 

Ingeligte deelname beteken dat die deelnemer en sy wetlike voogde bewus sal wees van alle 

gepaste informasie ten opsigte van die doel van die studie, prosedures wat gevolg gaan word, die 

moontlike voordele, nadele en gevare, asook die navorser se betroubaarheid (Williams in 

Strydom, 2005b: 59).  

Derhalwe moet deelnemers bewus en ingelig wees van alles wat die studie behels om die 

ingeligte keuse te kan maak om aan die studie deel te neem. Om hierdie rede is dit belangrik dat 

voldoende tyd afgestaan word aan vrae wat die deelnemers mag hê, voordat met die studie 

voortgegaan word (Strydom, 2005b: 59). 

Die deelnemer het volle reg om te besluit, sonder druk van die navorsers, of hy by die studie wil 

betrokke raak of nie. Die deelnemer is ook geregtig om betrokkenheid by die studie te eniger tyd 

te staak, indien hy dit sou verkies (Graziano & Raulin, 2000: 66). Baie belangrik, veral ten 

opsigte van kinders, is dat hulle nie moet toestem tot deelname omdat hulle voel dit word 

verwag, of omdat hulle dink hulle betaal sal word daarvoor nie (Strydom, 2005b: 59). Bowe alles 

moet die navorser die vryheid van die deelnemer respekteer. Ingeligte deelname verseker die 

volledige kennis en samewerking van die deelnemers, terwyl moontlike spanning, vrees, 

weerstand en onsekerheid verlig kan word (Strydom, 2005b: 60). 

Die navorser het elke kind en sy ouers volledig ingelig oor die voor- en nadele, doel en aard van 

die studie en toestemming vir die studie by beide verkry. Nadele is dat sekere gevoelens in die 

onderhoude sal uitkom waarvan die deelnemer moontlik nie wil hê sy gesin moet weet nie. Om 

hierdie probleem aan te spreek, is die deelnemer verseker dat die inligting vertroulik en onder ’n 

skuilnaam gehanteer sal word. Voordele is dat emosies wat lank al opgekrop is en waarvan 

niemand moontlik bewus is nie, tot bewustheid kan kom en dat die kind kan voel dat iemand 

luister na sy ervarings. 

In die geval van die uitgevoerde studie is geskrewe toestemming, voor aanvang van die studie, 

verkry vir die gebruik van ’n videokamera. 

1.5.3 Oneerlikheid ten opsigte van onderwerp en/of deelnemers 

Volgens Greeff (2005: 295) mag geen vorm van oneerlikheid plaasvind nie. Indien daar iets 
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onvoorsiens ten opsigte van die studie gebeur, moet die deelnemers so gou as moontlik voor of 

na die terugvoeringsonderhoud in kennis gestel word. In die lig van die uitgevoerde navorsing is 

die werklike doel van die studie nie verskuil nie en is daar duidelik uiteengesit wat van die 

deelnemers verwag word. Die navorser is verder van  mening dat ingeligtheid ten opsigte van 

wat die studie behels, eerder bygedra het tot ervaring en ryke beskrywing tydens die onderhoud, 

as dat dit die studie gekortwiek het. 

1.5.4 Hantering van privaatheid/anonimiteit/konfidensialiteit 

Privaatheid impliseer persoonlike privaatheid, terwyl konfidensialiteit gedefinieer kan word as 

die hantering van inligting op ’n konfidensiële manier. Die privaatheid van deelnemers kan in 

gevaar gestel word indien gebruik gemaak word van versteekte video-kameras, eenrigting glas of 

mikrofone (Strydom, 2005b: 61). Dit is die verantwoordelikheid van die navorser om die studie 

so te rig dat die deelnemers gerespekteer en hul regte beskerm word (Graziano & Raulin, 2000: 

66).  

Ten einde konfidensialiteit in die studie te verseker, is die deelnemer verseker dat inligting 

anoniem gehanteer sal word, aangesien slegs die navorser die deelnemers ná die onderhoud kan 

identifiseer. Verder is skuilname in die navorsingsverslag gebruik en die videokassette en notas 

ten alle tye toegesluit. 

1.5.5 Aksies en bekwaamheid van navorsers 

Navorsers is verplig om te verseker dat hulle bekwaam is en oor die nodige vaardighede beskik 

om die studie uit te voer (Strydom, 2005b: 63). Geen waarde-oordeel mag ten opsigte van die 

deelnemer gemaak word nie. Die navorser moet alle voor- en nadele van die studie in ag neem 

en beloftes wat aan deelnemers gemaak word, nakom. Indien die studie oor kultuurgrense strek, 

moet die navorser verseker dat hy ’n kennis het van die funksionering van die kulture (Strydom, 

2005b: 64).  

Die betroubaarheid en geloofwaardigheid van die navorser is bevestig deur aan die ouers en die 

kind die versekering te gee dat die navorser onder leiding van ’n studieleier funksioneer.  

1.5.6 Samewerking met borge 

Etiese aspekte kom in gedrang wanneer die navorsing finansieel befonds word, deurdat die borge 

sekere verwagtinge het vir die uitkomste van die studie (Strydom, 2005b: 65). 

Vir die doeleindes van die studie is bogenoemde egter nie die geval nie, aangesien die studie 
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beplan en uitgevoer is vir studiedoeleindes en die motivering, soos reeds bespreek, nie vir eie 

finansïele gewin van ’n organisasie of borge is nie. 

1.5.7 Vrystelling van publikasies of die bevindings 

Die uitkomste van die studie moet so akkuraat as moontlik weergegee word, aangesien ’n 

navorsingsprojek ’n leerervaring moet wees vir almal wat betrokke is. Die finale verslag moet al 

die essensiële inligting bevat, terwyl plagiaat en vooroordele ten alle koste vermy moet word.  

Verder is dit belangrik om die tekortkominge en foute ten opsigte van die studie in die 

navorsingsverslag te erken en die deelnemers oor die bevindinge van die studie in te lig 

(Strydom, 2005b: 65-66). Vir die doeleindes van die studie is ’n navorsingsverslag geskryf om 

die bevindinge beskikbaar te stel en sodoende ook ’n bydrae te maak tot die kennis van die 

onderwerp. 

1.5.8 Terugvoering aan deelnemers 

Beide die navorser en die deelnemer leer uit die studie – die navorser oor die onderwerp en die 

deelnemers van hulself. Om te verseker dat die deelnemers so veel as moontlik uit die proses 

leer, is terugvoering ná die studie ’n belangrike aspek. Dit bied aan die deelnemer die 

geleentheid om deur die ervaring en die gevolge van die studie te werk. Na afloop van die studie 

moet die navorser ook enige verkeerde aannames korrigeer. Soms maak die studie ’n positiewe 

bydrae tot die deelnemers se lewe en kan die deelnemers, wanneer dit getermineer word, skade 

lei. Om hierdie rede moet terminering so sensitief as moontlik gehanteer word (Strydom, 2005b: 

66-67).  

Vir die doeleindes van die studie is geen terapie gedoen nie, slegs onderhoude gevoer. Die 

onderhoude kan egter bewustheid van ’n aspek laat uitkom, wat die bywoning van terapie na 

afloop van die studie sal kan regverdig. Die navorser het die deelnemers verseker van haar 

beskikbaarheid vir intervensie na afloop van die studie, indien hy ’n behoefte daaraan sou hê. 

Die moontlikheid van ’n informele groepsessie met al die deelnemers aan die studie kan selfs 

oorweeg word. 

1.6 Definisies van hoofkonsepte 

Aangesien daar soms uiteenlopende definisies oor bepaalde konsepte bestaan, word die 

belangrikste konsepte van die studie gedefinieer sodat die navorser se uitgangspunt duidelik 

weerspieël word. 
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1.6.1 Outisme 

Outisme is ’n ernstige ontwikkelingsversteuring wat gekenmerk word deur abnormaliteite in 

sosiale funksionering, taal en kommunikasie, asook ongewone belangstellings en gedrag. Dit 

beïnvloed alle aspekte van die individu se interaksie met die omgewing en ondermyn die 

kenmerke wat ons menslik maak soos sosiale verantwoording, gevoelens vir ander individue, 

asook die vermoë om te kommunikeer (Mash & Wolfe, 2002: 257).  

Outisme kan ook gekenmerk word deur abnormale wederkerige sosiale interaksie, vertraagde of 

agterstandige en vreemde kommunikasie-vaardighede, asook ’n beperkte variasie van aktiwiteite 

en belangstellings (Sadock & Sadock, 2003: 1208). Verder is Blakemore-Brown (2002: 116) van 

mening dat dit die onvermoë om taal en sosiale leidrade in die omgewing te begryp insluit en lei 

tot isolasie van ander mense. 

In die studie word outisme gedefinieer as ’n versteuring wat deur gebrekkige sosiale 

funksionering, asook abnormale motoriese ontwikkeling en vreemde belangstellings en gedrag 

gekenmerk word. Geen onderskeid word in die studie gemaak ten opsigte van die graad van 

outisme en waar op die spektrum die individu se vlak van versteuring lê nie, aangesien dit 

moontlik die deelnemertal verder kon beperk. 

1.6.2 Sibbe 

’n Sib is die broer of suster van ’n individu (vergelyk Baron & Byrne, 2000: 310; Collins 

Concise Dictionary, 1999, o.w. ‘sibling’; Louw, Van Ede & Louw, 1999: 225; Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, 2004, o.w. ‘sibling’).  

Vir die studie word sibbe gedefinieer as die boeties en/of sussies van ’n kind met outisme. Sibbe 

sal nie noodwendig van dieselfde biologiese ouers afkomstig wees nie, en kan stief- en/of 

halfboeties of -sussies wees, alhoewel dit nie die geval was in die studie nie. 

1.6.3 Gesin 

Die gesin is die sosiale stelsel waarin die kind grootword en speel ’n kardinale rol in die 

ontwikkeling van die kind en verhoudings wat hy sal aanknoop. Dit is die sosiale struktuur 

waarbinne die individu tydens sy kinderjare die meeste sosialisering ontvang (Louw, Van Ede & 

Louw, 1999: 24). Die gesin kan verder gedefinieer word as ’n primêre sosiale eenheid wat 

bestaan uit een of beide ouers en sy/haar of hul kind of kinders (Collins Concise Dictionary, 

1999, o.w. ‘nuclear family’; Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2004, o.w. ‘nuclear 
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family’). 

Vir die doeleinde van die studie word ’n gesin gedefinieer as die primêre sosiale eenheid wat na 

die kind omsien. Indien die ouers geskei is, sal beide ouers, asook stiefouers, se rol in die gesin 

in ag geneem word. Vir elke deelnemer sal die gesin uit verskeie individue bestaan wat verskil 

van die ander deelnemers, afhangende van die konteks. 

1.7 Indeling van navorsingsverslag 

Aangesien die studie induktiewe navorsing behels, is die data eers ingesamel en die temas 

daarvolgens uiteengesit, waarna daar weer na die literatuur teruggegaan is om parallelle te trek 

tussen bestaande literatuur en die studie. Hoofstuk 1 behels 'n inleiding tot die studie. Hoofstuk 2 

bestaan uit die konseptuele raamwerk wat kortliks outisme en gesinsverhoudinge omvat. In 

Hoofstuk 3, die empiriese studie en navorsingsbevindings, word bevindings van onderhoude 

weergegee en met die literatuur in verband gebring. Samevattings, gevolgtrekkings en 

aanbevelings vir toekomstige studies is in Hoofstuk 4 bespreek.  

1.8 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is gefokus op die rasionaal en motivering vir die studie, die formulering van 

die probleem wat ondersoek is, asook die navorsingsbenadering en –metodologie wat gevolg is 

tydens die uitvoer van die studie. Verder is die etiese aspekte ondersoek en die hoofkonsepte wat 

van belang is in die studie, gedefinieer.  

In die volgende hoofstuk word daar kortliks gekyk na die bestaande literatuur ten opsigte van die 

onderwerp, wat outisme behels en watter ontwikkelingstake die kind tydens die middelkinderjare 

moet voltooi in terme van liggaamlike, kognitiewe, persoonlikheids-, sosiale en morele 

ontwikkeling.   

�� 
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2 KONSEPTUELE RAAMWERK 

2.1 Inleiding 

Die studie ten opsigte van sibbe van kinders met outisme se belewenis van die gesin, berus op 

die kwalitatiewe benadering en kan gedefinieer word as ’n ondersoekende proses van begrip, 

gebaseer op die beskrywing en verkenning van ’n sosiale of menslike probleem. Die 

beskrywende en verkennende aard van die studie beperk die voorafkennis wat noodsaaklik is vir 

die navorser om die studie te kan uitvoer. Dit is eintlik voordelig indien die navorser so min as 

moontlik van die onderwerp af weet en die studie sodoende deur so min as moontlik 

vooropgestelde idees en opinies geraak word (vergelyk Creswell, 1998: 15). 

Die konseptuele raamwerk word daar gestel om ’n breedvoerige uiteensetting te gee van wat die 

navorser in die studie wil ondersoek. Hierdie hoofstuk sal in twee dele verdeel word, naamlik ’n 

bespreking oor outisme en die moontlike invloede daarvan op die gesin, asook die kind se 

ontwikkeling tydens die middelkinderjare. Die navorser is van mening dat dit noodsaaklik is dat 

die leser ’n begrip sal hê van wat outisme is, watter moontlike effek dit op ’n gesin kan hê, asook 

watter eienskappe ’n kind tydens die middelkinderjare toon en watter ontwikkelingstake voltooi 

moet word. Die doelwit wat in hierdie hoofstuk bereik word, is om as konseptuele raamwerk te 

dien en die basis te vorm van die empiriese studie, Hoofstuk 3. 

2.2 Outisme 

Outisme is ’n ontwikkelingsversteuring wat gekenmerk word deur abnormaliteite in sosiale 

funksionering, abnormale wederkerige sosiale interaksie, vertragings in en/of agterstande in taal- 

en kommunikasie-vaardighede, asook ongewone of beperkte variasie van belangstellings en 

gedrag. Dit beïnvloed alle aspekte van die individu se interaksie met die omgewing en ondermyn 

die kenmerke wat hom menslik maak soos sosiale verantwoording, gevoelens vir ander 

individue, asook die vermoë om te kommunikeer (vergelyk Barlow & Durand, 2001: 447-450; 

Mash & Wolfe, 2002: 257; Sadock & Sadock, 2003: 1208).  

Verskeie hipoteses en teorieë word gestel vir die oorsaak van outisme. Aangesien die onderwerp 

’n studie opsig self kan regverdig en buite die bestek van die betrokke navorsing val, word daar 

nie op die oorsake van outisme gefokus nie en sal dit nie tot die bespreking toegevoeg word nie. 

Outisme het verreikende gevolge, nie net ten opsigte van die individu met die versteuring nie, 

maar ook ten opsigte van die sosiale sisteme, soos die gesin, wat as die ondersteuningstelsels vir 
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hierdie individu dien. Om hierdie rede fokus die studie op die sib van ’n kind met outisme se 

belewenis van die gesin. Die gesin omvat ook die interpersoonlike verhoudings van gesinslede, 

waarvan die belangrikste vir die studie se doeleindes die sib-verhouding en die ouer-sib-

verhouding is. Die volgende bespreking sal volgens hierdie twee belangrike gesinsverhoudings, 

asook die spesiale behoeftes van die sib gerig word. 

2.2.1 Sib-verhouding  

Die sib-verhouding is ’n band tussen sibbe wat duur vir ’n leeftyd en is ’n belangrike komponent 

van enige kind se ontwikkeling. Die kwaliteit van hierdie verhoudings verskil baie tussen 

individue en verander gedurig soos die sibbe ontwikkel en grootword (Harris, 1994: 8-9). Net na 

geboorte het ’n nuwe sib min om te bied aan die ouer kind in die huis, maar soos die kind ouer 

word raak die moontlikheid van ’n speelmaatjie al hoe groter. Soos wat beide ouer word, 

verander fisiese interaksie soos speel en stoei, na meer verbale interaksie soos gesels en stories 

vertel (Vasta, Miller & Ellis, 2004: 614-615).  

Volgens Baron en Byrne (2000: 315) bestaan sib-verhoudings uit ’n mengsel van kompetisie, 

vyandigheid en sorgsaamheid. ’n Interessante bevinding gemaak deur Stocker en McHale (in 

Baron & Byrne, 2000: 311) is dat sibbe oor die algemeen beter verhoudings met mekaar het 

indien hulle elk ’n positiewe verhouding met een of beide ouers handhaaf.  

Sibbe van kinders met outisme het soms gemengde gevoelens oor hul sib en die hantering van 

die sib deur ander mense in die huis. Hulle kan gevoelens ervaar van jaloesie, omdat die sib meer 

aandag kry en dan terselfdertyd skuldig voel oor hierdie gevoelens. Frustrasie kom ook voor, 

aangesien ouers partykeer te besig is met die sib om werklik baie aandag aan die normaal 

ontwikkelde kind te gee. Dit is nie altyd maklik of moontlik vir hierdie kinders om hul ware 

gevoelens met hul ouers of ander te deel nie en juis as gevolg van hierdie skuldgevoelens onttrek 

hul hulself soms van gesinslede en -aktiwiteite (Harris, 1994: 3). Die navorser is van mening dat 

dit vanselfsprekend is dat outisme ’n groot effek op die sib-verhouding sal hê, aangesien die 

sosiale funksionering van ’n kind met outisme versteur is en die ontwikkeling van sosiale 

interaksie tussen sibbe nie normaal kan verloop nie. 

Ouer sibbe het oor die algemeen ’n versorgende rol te speel teenoor jonger sibbe. In die geval 

van ’n kind met outisme het die onvervulde rol ’n groot invloed op die ontwikkeling van die sib-

verhouding. Die ouer sibbe sal moontlik ongelukkig wees indien hulle met hul boetie of sussie 

wil speel en die sib toon geen belangstelling nie. Die teenoorgestelde is ook waar. Indien die 

jonger kind ’n ouer sib het met outisme, ontbeer die kind die leiding en sorg wat ’n ouer sib kan 
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bied. In beide gevalle kan die sib-verhouding gekenmerk word deur baie hartseer. Dit kan 

moontlik daartoe lei dat die normale sib eerder sy energie aan ander aktiwiteite of individue 

bestee as aan die sib met outisme (Harris, 1994: 13).  

Wanneer ’n kind outisme het, is kommunikasie tussen sibbe meestal beperk. Die kommunikasie 

kan egter verbeter indien die ouers sensitief is vir die frustrasies van die normale kind, wat 

teweeggebring kan word deurdat die kind dit moeilik vind om met die sib te kommunikeer of om 

hom te verstaan (Harris, 1994: 61-62).  

Elke kind wat daagliks met outisme in sy gesinslewe gekonfronteer word, moet ’n idee hê van 

wat die versteuring behels. Die begrip wat die kind van die versteuring het, sal egter duidelik 

deur die ontwikkelingsfase van die kind beïnvloed word. Gedurende die middelkinderjare begin 

kinders in hierdie gesinne verkeerde idees en aannames omtrent outisme afskud. Hulle verstaan 

dat die versteuring nie aansteeklik is nie, dat die sib spesiale behoeftes het en ook spesiale 

onderwys en fasilitering benodig om optimaal in hulle omgewing te kan funksioneer. Verbeterde 

begrip ten opsigte van outisme het soms ook die gevolg dat die kind meer verantwoordelikheid 

vir die sib begin aanvaar (Harris, 1994: 37-38). 

Op hierdie stadium van ontwikkeling begin kinders hulself buite die gesin sosialiseer, hulself 

minder afhanklik maak en minder tyd by die huis deurbring. Veral sibbe van kinders met 

outisme moet aangemoedig word om buite die huis aktiwiteite te beoefen en nie te veel 

verantwoordelikheid vir hul sib met outisme te aanvaar nie (Harris, 1994: 38). Volgens Glasberg 

(2000: 143) redeneer kinders op ’n meer volwasse vlak soos hulle ouer word. In hierdie navorser 

se studie is bevind dat ouers oor die algemeen dink dat hul kinders ’n beter begrip het van die 

versteuring as wat hulle werklik het. 

Dit is soms die geval dat die sib teen die kind met outisme sal draai, soos byvoorbeeld wanneer 

die kind saam met sy maatjies die sib sal spot. Hierdie aksie is meestal om by die portuur in te 

pas en kan met leiding en die nodige begrip van die ouers se kant af op ’n sensitiewe manier 

gehanteer word (Harris, 1994: 38). Kinders met sibbe wat outisme het moet baie opoffer as 

gevolg van die implikasies van die versteuring. ’n Goeie voorbeeld is die geval wanneer die kind 

met outisme se dieet aangepas word om die effek van die outisme te verlaag deur gluten en 

kaseïen uit die dieet te sny. Hierdie verandering in die sib se dieet het meestal drastiese effekte 

op die mense in die huis se dieet, deurdat daar versigtig te werk gegaan moet word met kosse wat 

die sib met outisme nie mag inneem nie (Buckle, 2006). 

In ’n studie gedoen deur Rivers en Stoneman (2003: 383) is bevind dat sibbe van kinders met 
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outisme hul verhouding in ’n meer positiewe lig sien as wat die ouers dit beskou. Hierdie 

navorsers het verder bevind dat die gesinskonteks bydra tot die kwaliteit van die sib-verhouding. 

In hierdie verband het Kaminsky en Dewey (2002: 225) bevind dat hoe groter die gesin, hoe 

meer word gesonde aanpassing van die sib van ’n kind met outisme gefasiliteer. 

Hoe ernstiger die kind se graad van outisme, hoe meer aanpassingsprobleme kom daar by die 

sibbe voor (Hastings, 2003a: 141). Verder is bevind dat kinders met sibbe wat ’n lae graad van 

outisme het, se sosiale bekwaamheid en selfkonsep nie merkwaardig verskil van kinders met 

sibbe sonder outisme nie (Verté et al., 2003: 193). Kinders het meestal bewondering vir hul 

sibbe met outisme en minder bakleiery en kompetisie tussen sibbe kom ook voor as in gesinne 

waar outisme nie voorkom nie (Kaminsky & Dewey, 2001: 399).  

Oor die algemeen leer sibbe van kinders met outisme hoe om die situasies binne die huis en die 

sib met outisme te hanteer, maar nogtans word daar spesiale uitdagings aan hierdie gesin, beide 

ouers en kinders, gestel. Sommige kinders kom maklik daardeur, terwyl ander ’n moeilike tyd 

het om die uitdagings te aanvaar en te hanteer (Harris, 1994: 14). In die volgende afdeling word 

kortliks gekyk na sekere uitdagings wat die kind met ’n sib met outisme, beleef. 

2.2.2 Spesiale behoeftes van sib 

Aangesien die sib van ’n kind met outisme ’n veeleisende situasies beleef, is daar verskeie 

aspekte wat die belewenis kan vergemaklik. Die kind het nodig om ingelig te wees ten opsigte 

van wat outisme is en wat sy boetie of sussie se vermoëns is, asook wat om van die sib te 

verwag. Indien die kind die verkeerde inligting ten opsigte van die versteuring het of nie werklik 

verstaan wat die versteuring behels nie, kan dit daartoe lei dat die kind byvoorbeeld dink dat hy 

ook soos sy sib kan word as hy stout was, of dat die versteuring aansteeklik is. Dit is van uiterste 

belang dat outisme op ’n ouderdomsgepaste wyse aan sibbe van ’n kind met outisme verduidelik 

word (Harris, 1994: 18). 

Veral ouer sibbe van kinders met outisme aanvaar baie verantwoordelikheid deur om te sien na 

hul sib. Adolessente vind dit soms moeilik om weg te breek van hierdie rol, tensy ouers sensitief 

is vir die ontwikkelingsbehoeftes van hul ouer kind. Jonger sibbe kan rolverruiling ervaar, 

wanneer die jonger kind se ontwikkeling die sib met outisme s’n verbysteek en hy dan 

verantwoordelik is vir iemand wat chronologies ouer is (Harris, 1994: 18-19). Hierdie situasie 

kan beslis verwarring by ’n kind veroorsaak. Sibbe voel ook soms dat hul nie maats kan huis toe 

bring nie, want die sib met outisme kan hul dalk verneder (Harris, 1994: 20). Sibbe met outisme 

is nie ideale speelmaats nie. Laasgenoemde faktor tesame met ouers wat omtrent konstant 
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betrokke is by die sib met outisme en daar moet aandag gee, kan daartoe lei dat die kind verwerp 

voel (Harris, 1994: 18). 

Dit is nie net die sibbe wat beïnvloed word deur ’n kind met outisme in die huis nie, maar ook 

die ouer-sib-verhouding, aangesien die ouers aan die einde van die dag die primêre 

ondersteuningsbron vir die kind met outisme is. Hierdie rol van die ouer verg baie tyd. Tyd wat 

maak dat ouers minder geleentheid kry om aandag aan hulself, die huis en ander gesinslede te 

gee. Dit is duidelik dat die ouer-sib-verhouding ook deur die bogenoemde voorbeelde beïnvloed 

sal word. Hierdie verhouding word in die volgende afdeling bespreek. 

2.2.3 Ouer-sib-verhouding 

Ouers met ’n kind wat outisme het, se wêreld is ’n warboel van verantwoordelikheid vanwee die 

spesiale behoeftes en uitdagings wat die kind aan hul gesin bied. Alle sibbe wonder soms of hul 

ouers liewer vir die ander kinders is as vir hulle (Baron & Byrne, 2000: 310). Volgens Harris 

(1994: 13) kan kinders van alle ouderdomme, wie se sibbe outisme het, in hul eie waarde begin 

twyfel wanneer dit voorkom of ouers geen tyd vir hulle het nie en konstant besig gehou word 

deur die behoeftes van die sib met outisme.  

Die kind in sy middelkinderjare raak ook bewus daarvan dat ouers ook maar net mense is en 

krities teenoor hulle besluite kan optree (Harris, 1994: 39). Die kind wil op hierdie stadium meer 

verantwoordelikheid hê. Die ouer-sib verhouding sal bevoordeel word, indien ouers en die kind 

gaan sit en saam reëls uitlê en besluite neem. Hierdie ouderdom kinders sal dikwels hul 

ontevredenheid uitspreek indien situasies of aktiwiteite nie volgens hulle sin is of gedoen word 

nie (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 354). Deur die kind se vrae en behoeftes in ag te neem, word 

die kommunikasie tussen die ouers en die kind oopgehou en dra dit by tot die ontwikkeling van 

’n goeie verstandhouding tussen lede van die gesin.  

Aangesien die deelnemers in hul middelkinderjare is, is dit noodsaaklik om te gaan kyk wat 

hierdie ontwikkelingstadium behels.  

2.3 Middelkinderjare 

Dit is vir die navorser belangrik dat die middelkinderjare begryp moet word sonder die 

inagneming van ’n sib met outisme en sy invloed op die kind se ontwikkeling, aangesien 

onderlinge verband tussen die middelkinderjare, belewenis van die gesin met ’n kind met 

outisme en bestaande literatuur in Hoofstuk 3 uitgewys sal word. Hierdie afdeling gaan nie van 

toepassing gemaak word op die kind van ’n sib met outisme nie, aangesien die voorafkennis 
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moontlik die insameling van data kon belemmer. 

Een van die vereistes vir deelname aan die studie was dat die kind in sy middelkinderjare moes 

wees. Die navorser ag dit dus noodsaaklik om hierdie ontwikkelingstadium te beskryf, ten einde 

die belewenis van die kind ten opsigte van sy ontwikkelingsmylpale beter te verstaan. 

Die middelkinderjare kan beskryf word as die ontwikkelingstadium tussen ses- en twaalfjarige 

ouderdom. Die algemene ontwikkelingstake wat voltooi moet word gedurende hierdie stadium 

begin al hoe meer ooreenstem met die verantwoordelikhede van volwassenes en is soos volg: 

verfynde motoriese ontwikkeling, vaslegging van geslagsrolidentiteit, ontwikkeling van verskeie 

kognitiewe vaardighede, uitbreiding van kennis en sosiale deelname, ontwikkeling van groter 

selfkennis en verdere ontwikkeling van morele gedrag (vergelyk Berk, 2006: 6; Louw, Van Ede 

& Ferns, 1999: 326).  

Volgens Erikson (in Hergenhahn & Olson, 1999: 170-171) is die belangrikste taak tydens die 

middelkinderjare om van ’n gevoel van minderwaardigheid na ’n gevoel van arbeidsaamheid te 

skuif. Hierdie verskuiwing gee aan die kind die geleentheid om die volgende stadium, 

adolessensie, met ’n gevoel van bekwaamheid te betree. Indien die kind nie gedurende hierdie 

stadium leer om aktiwiteite onafhanklik te begin doen nie, kan ’n gevoel van minderwaardigheid 

ervaar word. Meyer (2000: 37) beskryf die kind tydens die middelkinderjare as konformerend, 

prakties, self-gemotiveerd, meer georganiseerd, minder aggressief en besitlik, toegerus met meer 

deursettingsvermoë en met meer insig in hul eie en andere se gedrag. 

Die navorser is van mening dat bogenoemde faktore van belang is by die ontwikkeling van die 

kind en in ag geneem moet word omdat die fokus van die studie op die kind in sy 

middelkinderjare is. Die navorser ag dit noodsaaklik dat die middelkinderjare in totaliteit 

bespreek word, aangesien enige temas wat tydens die empiriese hoofstuk geïdentifiseer word, 

dan met die spesifieke ontwikkelings-aspekte in verband gebring kan word. Die afdeling sal 

verder in vyf dele bespreek word, naamlik liggaamlike, kognitiewe, persoonlikheids-, sosiale en 

morele ontwikkeling. 

2.3.1 Liggaamlike ontwikkeling 

Tydens hierdie ontwikkelingstadium is die groeitempo geleidelik en nie so vinnig soos in die 

kleuterjare nie. Die arms en bene begin vinniger as die romp groei en die liggaam begin 

geleidelik die vorm van ’n grootmens s’n aanneem. Die gemiddelde jaarlikse groei is twee 

kilogram en ses sentimeter, maar daar moet in ag geneem word dat meisies gedurende hierdie 
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stadium vinniger as seuns groei (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 327). 

Psigomotoriese vaardighede word in hierdie stadium verfyn en is ’n belangike ontwikkelingstaak 

tydens die middelkinderjare. Krag, koördinasie, balans en spierbeheer verbeter, daarom verbeter 

die kind se liggaamlike beweging ook dienooreenkomstig. Sport speel op hierdie stadium ’n 

groot rol in die meeste kinders se daaglikse roetine en in hierdie area ontwikkel seuns gewoonlik 

vinniger as meisies, aangesien hulle meer spierweefsel besit. Dit is verder belangrik om in ag te 

neem dat die motoriese ontwikkeling ’n groot rol speel in persoonlikheidsontwikkeling, sowel as 

kognitiewe en sosiale ontwikkeling, aangesien fisiese bekwaamheid kan lei tot hoër selfagting en 

gewildheid onder die porture, en verskeie implikasies ten opsigte van sosiale bekwaamheid en 

gemaklikheid kan meebring (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 329-330).  

Die navorser stem saam met laasgenoemde stelling, aangesien alles wat die kind in sy 

middelkinderjare doen ’n goed ontwikkelde motoriese sisteem benodig, hetsy dit is om sport te 

kan beoefen of om te verf en teken. Indien die kind agterstande ervaar ten opsigte van sy 

motoriese ontwikkeling, sal dit ’n definitiewe impak hê op die wyse waarop hy homself ten 

opsigte van sy vermoëns sien. 

2.3.2 Kognitiewe ontwikkeling 

Wanneer daar na die kognitiewe ontwikkeling van ’n kind gekyk word, ag die navorser dit 

noodsaaklik om na Piaget se stadia van kognitiewe ontwikkeling te verwys. Volgens Piaget 

(vergelyk Berk, 2006: 242-245; Meyer & Van Ede, 1999: 76, 82; Vasta et al., 2004: 203-236) 

omvat die middelkinderjare die konkreet-operasionele periode. In hierdie stadium is kinders in 

staat tot operasionele denke. Hierdie denke is konkreet en nie abstrak nie. Volgens die teorie 

dink die kind nie in terme van abstrakte idees nie, redeneer nie in terme van hipoteses nie en 

redeneer nie oor moontlikhede nie. Hulle gebruik die waarneembare realiteit om hul redenasies 

te rig. 

Egosentrisme, asook onvermoë ten opsigte van sentrering, transduktiewe redenering, animisme, 

syfervaardigheid, konservasie en klassifikasie is nie meer die geval soos tydens die kleuterjare 

of, volgens Piaget, die pre-operasionele periode nie (vergelyk Berk, 2006: 242-245; Meyer & 

Van Ede, 1999: 82). Egosentrisme behels dat kinders nie hulself in ander se skoene kan plaas en 

die situasie uit ’n ander se oogpunt kan sien nie. Tydens die middelkinderjare verdwyn 

egosentrisme en beskou die kind nie net situasies, gevoelens, gedrag, idees uit sy eie persoonlike 

perspektief nie, maar ook uit die perspektief van ander (vergelyk Meyer & Van Ede, 1999: 81; 

Wenar & Kerig, 2000: 39).  
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Tydens die middelkinderjare leer die kind om te desentreer. Desentrering beteken dat die kind 

nie net op een aspek van ’n situasie fokus nie, maar die vermoë het om verskeie aspekte van ’n 

saak te oorweeg. Konservasie beteken dat sekere eienskappe soos volume, massa, lengte en 

hoeveelheid dieselfde bly, selfs al vind perseptuele verandering ten opsigte van die spesifieke 

substans plaas en niks van die substans word bygevoeg of weggeneem nie (vergelyk Berk, 2006: 

242; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 332; Meyer & Van Ede, 1999: 79). ’n Goeie voorbeeld van 

konservasie is dat die massa van klei steeds dieselfde bly, selfs al word die vorm daarvan 

verander.  

Animisme behels die toeken van lewende eienskappe, soos gevoelens en bewussyn aan objekte 

wat nie-lewendig is (Meyer & Van Ede, 1999: 81). Wanneer kinders die middelkinderjare 

bereik, kan hulle objekte klassifiseer in terme van meervoudige eienskappe of op grond van meer 

as een kriterium (vergelyk Berk, 2006: 242; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 331; Meyer & Van 

Ede, 1999: 81). 

Transduktiewe redenering verander na induktiewe en deduktiewe redenering, dit wil sê die kind 

begin redeneer van spesifiek na algemeen of van algemeen na spesifiek en nie net van spesifiek 

na spesifiek (transduktief) nie (vergelyk Berk, 2006: 243; Meyer & Van Ede, 1999: 79). 

Reeksvorming word ook gedurende die middelkinderjare bemeester, dit wil sê die vermoë om 

voorwerpe op ’n sistematiese wyse te rangskik, byvoorbeeld van klein na groot. Gevolglik word 

getallebegrip bemeester, waar die kind ordinale getalle begryp, dit wil sê dat twee kleiner is as 

drie en drie kleiner is as vier. Verder begryp die kind ook kardinale getalle, dit wil sê die 

absoluut numeriese grootte van die getalle (vergelyk Berk, 2006: 243; Louw, Van Ede & Ferns, 

1999: 334).  

’n Ander belangrike aspek van kognitiewe aktiwiteite is die rol wat geheue speel. Geheue word 

verdeel in werks-, semantiese en episodiese of outobiografiese geheue. Werksgeheue behels die 

geheue wat betrokke is by die tydelike stoor en manipulasie van inligting en word in die vorm 

van geheuespan uitgedruk. Semantiese geheue kan beskryf word as die kind se kennis van 

woorde se betekenis, asook kennis van reëls, feite en konsepte. Kinders wat skoolgaan se 

semantiese geheue behoort baie goed te wees, aangesien hulle gedurig aan nuwe inligting 

blootgestel word. Episodiese of outobiografiese geheue verwys na die kind se geheue van 

persoonlike gebeurtenisse en belewenisse. Kinders onthou oor die algemeen gebeure waaraan 

hulle self deelgeneem het beter as gebeure waarvan hulle vertel is (Louw, Van Ede & Ferns, 

1999: 335-337). Individue gebruik verskeie geheuestrategieë om hul geheuevermoë te bevorder. 

Die navorser voel egter dat geheuestrategieë buite die bestek van die studie is en maak dit nie 
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deel van die bespreking nie. 

Taalontwikkeling is ’n verdere belangrike deel van kognitiewe ontwikkeling. Alhoewel 

taalontwikkeling stadiger plaasvind as tydens die vroëe kinderjare, is daar steeds veranderinge 

wat intree. Sinne wat die kind gebruik raak langer en meer ingewikkeld en die kind begin 

verskeie grammatikale vorme gebruik. Woordeskat word uitgebrei en sinonieme, figuurlike taal 

en humor word bemeester (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 343-344). 

2.3.3 Persoonlikheidsontwikkeling 

Persoonlikheidsontwikkeling omvat die kind tydens die middelkinderjare se selfkonsep, 

emosionele ontwikkeling en verandering van egosentrisme na sensitiwiteit vir ander (Louw, Van 

Ede & Ferns, 1999: 348-354). Die bespreking van persoonlikheidsontwikkeling word volgens 

bogenoemde konsepte gerig. 

Tydens die middelkinderjare ontwikkel die kind ’n selfkonsep wat bestaan uit ’n idealistiese en 

ware selfkonsep. Die idealistiese selfkonsep behels hoe die kind graag sal wil wees, terwyl die 

ware selfkonsep behels wie die kind werklik is. Op hierdie stadium beskryf die kind homself in 

terme van hoe goed hy sekere aktiwiteite kan doen en watter prestasies hy bereik, asook in terme 

van sy behoeftes soos vriendskappe en verwagtings wat ander aan hom stel (Louw, Van Ede & 

Ferns, 1999: 348). Aangesien die kind gedurig sy prestasies teen maats se prestasies meet en 

aanvaarding deur die portuurgroep al hoe belangriker word, is dit belangrik dat die kind in die 

middelkinderjare leer om negatiewe emosies wat self-waarde bedreig, te hanteer (Berk, 2006: 

404). Die navorser is van mening dat die selfkonsep op hierdie stadium sensitief is vir spesifieke 

gebeurtenisse en ervaringe, veral met inagneming van laasgenoemde stelling. 

Emosionele ontwikkeling tydens die middelkinderjare word gekenmerk deur die verandering van 

hulpeloosheid na onafhanklikheid, asook verhoogde emosionele buigsaamheid en differensiasie. 

Hierdie veranderinge het tot gevolg dat die kind homself beter kan uitdruk in terme van sy 

emosies. Dit is belangrik om in ag te neem dat die geslag en kultuur van die kind soms die 

uitdrukking van emosies kan belemmer. In sekere kulture is dit byvoorbeeld nie aanvaarbaar as 

seuns wys hulle is hartseer of as dogters aggressief optree nie (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 

349).  

In hierdie stadium begin kinders ook begryp watter emosies ander individue in sekere situasies 

sal ervaar en dat mens meer as een emosie gelyktydig kan ervaar. Kinders in die 

middelkinderjare begin ook om hul ware gevoelens te maskeer (vergelyk Berk, 2006: 411; 
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Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 349). 

Kinders in hul middelkinderjare hanteer hul emosies op twee maniere. Eerstens is daar 

probleem-gesentreerde hantering waartydens die kind ervaar dat die probleem opgelos kan word, 

die probleem identifiseer en besluit wat om daaromtrent te doen. Tweedens is daar emosie-

gesentreerde hantering, wat gebruik word wanneer die probleem-gesentreerde hantering nie werk 

nie. Dit is intern en daarop gerig om angs te hanteer wat teweeggebring word deurdat die situasie 

nie opgelos kan word nie (Berk, 2006: 405). 

Die meeste kinders in die middelkinderjare se vrese is nie ongegrond, onrealisties of irrasioneel 

nie, alhoewel daar individuele verskille is ten opsigte van die mate waarin kinders vrese ervaar. 

Oor die algemeen hou kinders in die middelkinderjare se vrese verband met dit wat om hulle in 

hul gemeenskap aan die gebeur is of onaangename ervarings (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 

352). Byvoorbeeld wanneer ’n maatjie se ouers skei, sal die kind vrees dat dieselfde met sy gesin 

sal gebeur of hy sal vrees dat iets slegs wat met hom gebeur het moontlik weer kan gebeur.  

Hieromtrent is Wenar en Kerig (2000: 41) van mening dat die verandering van vrese verband 

hou met die kognitiewe ontwikkeling van die kind, soos wat sy denke meer realisties, rasioneel 

en gepas word. Angs speel ook ’n rol tydens die middelkinderjare en verskil van die vrese wat 

die kind ervaar tydens die ander ontwikkelingstadiums. Die kind in die middelkinderjare se vrese 

word meer realisties, soos byvoorbeeld vrees vir liggaamlike skade of besering, asook vrees om 

te misluk. Vrees vir monsters en spoke neem af, terwyl vrese soos vrees vir slange, muise, 

nagmerries en fiktiewe karakters voortduur. 

In die middelkinderjare leer die kind om liefde op ander maniere uit te druk as soentjies en 

drukkies, wat so kenmerkend van die voorskoolse kind is. Die maniere waarop hulle omgee vir 

ander word meer volwasse, maar word ook sterk beïnvloed deur die geslagsrolle (Louw, Van 

Ede & Ferns, 1999: 352).  

Dit is belangrik dat elke kind hom/haarself kan identifiseer as manlik of vroulik – hierdie 

onderskeid staan bekend as geslagsidentiteit. Elke gemeenskap het gepaste rolle vir die 

onderskeie geslagte, wat bekend staan as die geslagsrolle. Eers teen ses- of sewejarige ouderdom 

verstaan die kind dat hy/sy manlik of vroulik is en sy/haar geslag nie kan verander nie en 

permanent is. Die rede hiervoor is dat konservasie eers tydens die middelkinderjare kognitief 

moontlik is (Wenar & Kerig, 2000: 43). Tydens die middelkinderjare verkies seuns om geslag-

stereotiperende houdings en gedrag te openbaar, terwyl meisies meer van die tipiese vroulike 

aktiwiteite en eienskappe wegskuif, soos byvoorbeeld minder popspeel en meer in bome klim. 
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Meisies se fokus op seksualiteit gaan oor liefde en seksuele fantasie, terwyl seuns oor seks praat 

en grappe maak in hul groepe en meer as meisies seksueel eksperimenteer (Wenar & Kerig, 

2000: 43-44). 

Aggressie tydens die middelkinderjare dien die doel om ander seer te maak en indien die kind in 

hierdie stadium aggressief optree, kan dit moontlik vererger tydens adolessensie (Louw, Van Ede 

& Ferns, 1999: 352). Die kind gebruik aggressie om iemand terug te kry vir wat aan hom gedoen 

is, en dit neem verskeie vorme aan soos baklei, stry, tart, boelie, wreedheid, vloek en 

vooroordeel (Wenar & Kerig, 2000: 45). 

Tydens die middelkinderjare stel die verbeterde kognitiewe vermoëns die kind in staat om te 

onderskei ten opsigte van intensionele skade en ’n ongeluk, en kan hy ’n gepaste reaksie op die 

gebeurtenis beplan. Gevolglik het die kind ’n beter begrip van tyd en stel dit hom in staat om ’n 

wrok teen ander te koester (Wenar & Kerig, 2000: 45). Die egosentriese aard van die kind in sy 

voorskooljare verander na ’n sensitiwiteit vir ander tydens die middelkinderjare. Die kind begin 

besef dat mense se waarnemings, opinies en denke verskil. In hierdie stadium kom die kind ook 

agter dat hy waargeneem word, net soos hy ander waarneem en dat hy sekere reaksies deur sy 

gedrag, hetsy goed of sleg, kan ontlok (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 352-353). 

Al bogenoemde aspekte van ontwikkeling beïnvloed die kind se sosiale ontwikkeling, asook die 

mate waartoe die kind sal voel hy pas by sy portuurgroep in. Aangesien die sosiale aanpassing so 

’n belangrike deel van ontwikkeling is, veral tydens die stadium wanneer die selfkonsep gevorm 

word, word sosiale ontwikkeling in die volgende afdeling bespreek. 

2.3.4 Sosiale ontwikkeling 

Verskeie sosiale sisteme dra by tot die kind se sosiale ontwikkeling. Sosialisering behels dat die 

individu sal weet waar hy inpas en wie hy is, wat hy van die lewe verwag en wat van hom 

verwag word, om situasies reg te interpreteer, om gepaste sosiale gedrag te openbaar, asook wat 

reg en verkeerd ten opsigte van verskeie situasies is (Pretorius, 1998: 44-45). Die navorser sal in 

hierdie afdeling spesifiek op twee sisteme fokus, naamlik die gesin en die portuurgroep.  

2.3.4.1 Invloed van die gesin 

Een van die belangrikste sisteme wat bydra tot elke individu se sosiale ontwikkeling is die mense 

wat daagliks die individu omring, meer spesifiek die gesin. Die gesin bied aan die kind sekuriteit 

en ’n wegkruipplekkie van die wêreld daar buite, selfs al bring hulle op hierdie stadium baie tyd 

saam met vriende deur. Die kind word deur die gesin ondersteun en beskerm (Louw, Van Ede & 
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Ferns, 1999: 354). Nog funksies van die gesin is onder andere opvoeding, sosialisering, 

koestering en aanvaarding, beskerming en versorging, die ekonomiese-produktiewe funksie, die 

religieuse funksie, ontspanning, die biologiese funksie, die singewingsfunksie (gee sin, betekenis 

en doel aan kind se lewe), regulering van seksuele gedrag en ’n status-toekennende funksie 

(Pretorius, 1998: 45-48). 

Die invloed van die gesin op die kind se sosiale ontwikkeling word volgens drie afdelings, 

naamlik die rol van die ouers, die kind se ordinale posisie in die gesin en Bronfenbrenner se 

ekologiese model bespreek. 

• Die rol van ouers 

Ouers speel die belangrikste rol in die kind se ontwikkeling, deurdat die kind by die ouers leer 

van morele, kulturele en godsdienstige waardes (Meyer & Van Ede, 1999: 62). Aangesien 

modellering ’n belangrike metode van leer by die kind is, het ouers ook ’n definitiewe invloed op 

die manier waarop die kind interpersoonlike verhoudings hanteer (Louw, Van Ede & Ferns, 

1999: 354). In hierdie tydperk begin die kind minder tyd by die huis bestee en meer tyd saam 

met vriende. Hulle leer om meer onafhanklik van die gesin te funksioneer, verkies die 

geleentheid om saam met ouers besluite te neem, maar begin ook om ouers se besluite te 

bevraagteken (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 354).  

Tussen agt- en tienjarige ouderdom is die belangrikste basis van vriendskap wedersydse vertroue 

en hulp, terwyl vriendskap vanaf elfjarige ouderdom en ouer gekenmerk word deur wedersydse 

begrip, intimiteite en lojaliteit (Berk, 2006: 604-605). 

Die tipe ouerskapstyl wat die ouer handhaaf speel ook ’n belangrike rol in die kind se sosiale 

ontwikkeling en funksionering van die gesin. Baumrind (vergelyk Berk, 2006: 566; Louw, Van 

Ede & Ferns, 1999: 356-357; Vasta et al., 2004: 607-609; Wenar & Kerig, 2000: 35-36) 

identifiseer vier tipes ouerskapstyle, naamlik die outoritêre, onbetrokke, gesaghebbende en 

permissiewe styl. Die vier ouerskapstyle sal kortliks bespreek word, aangesien dit belangrik is 

om in ag te neem watter invloed dit op die kind se sosiale ontwikkeling kan hê. 

Die outoritêre ouer ag gehoorsaamheid en konformiteit belangrik, verwag dat die kind hom ten 

alle tye sal gehoorsaam, wil alles beheer en is onredelik. Kommunikasie in hierdie ouer-kind 

verhouding bestaan feitlik nie. Verder is struktuur vir hierdie ouer belangrik en warmte en liefde 

van mindere belang. Kinders van hierdie ouers is geneig om aggressief, onsamewerkend, bang 

vir straf te wees, vind dit moeilik om inisiatief te wys en het ’n lae selfbeeld en bekwaamheid in 

vergelyking met hul portuurgroep.  
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Die onbetrokke ouer stel geen of min eise aan die kind, verwerp soms die kind en doen die 

minimum wat van versorgers verwag word, soos om kos en klere te verskaf. Struktuur en warmte 

is glad nie ’n prioriteit nie en hierdie ouer kan soms beskryf word as selfsugtig en onbetrokke. 

Hierdie ouerskapstyl kan moontlik lei tot antisosiale gedrag, verkeerde drink- en rookgewoontes 

op ’n vroeë stadium, wegbly van skool, asook gebrek aan langtermyn-doelwitte by die kind 

(vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 356-357; Wenar & Kerig, 2000: 35-36). 

Die gesaghebbende ouer gee die vryheid wat die kind nodig het om homself te ontdek, maar stel 

ook duidelike grense waarbinne die kind moet bly. Die ouer handhaaf ’n demokratiese 

benadering tot die gesin, waarbinne elke gesinslid se mening belangrik is en besluite saam 

geneem word. Beide warmte en struktuur is belangrik en standaarde wat gestel word is gepas vir 

die kind se ontwikkelingstadium en daar word verwag dat die kind hierdie standaarde sal bereik. 

Terselfdertyd is hierdie ouers baie betrokke by die kind, konsekwent, liefdevol en respekteer die 

kind se siening. Hierdie kind is geneig om gewild te wees, asook nuuskierig en onafhanklik, met 

’n goeie selfbeeld (vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 356-357; Wenar & Kerig, 2000: 35-

36). 

Die permissiewe ouer in teenstelling gee aan die kind totale vryheid om verantwoordelikheid vir 

homself te neem en oefen geen beheer oor die kind uit nie. Die kind word aanvaar nes hy is en 

geen verwagtinge word aan die hom gestel nie. Hierdie kind is meestal afhanklik, 

onverantwoordelik, aggressief en bedorwe (vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 356-357; 

Wenar & Kerig, 2000: 35-36). 

Verdere invloede ten opsigte van die gesin wat in ag geneem moet word, is die voorkoms van 

egskeiding en die gevolge daarvaan. Nuwe huweliksmaats vir een of beide ouers en die vorming 

van stiefgesinne kan ’n groot invloed op die kind hê, aangesien sy hele wêreld verander en hy 

voor baie uitdagings te staan sal kom. Enkel-ouer gesinne kan ook bydra tot verskeie stressors in 

die kind se lewe, wat nie noodwendig in die tipiese kerngesin aangespreek hoef te word nie 

(Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 361-362). 

• Kind se ordinale posisie in gesin 

Nog ’n aspek wat ’n invloed kan hê op die kind se ontwikkeling is sy ordinale posisie in die 

gesin. Dit wil sê of die kind die oudste, jongste of middelste kind tussen die sibbe is. Aangesien 

die posisie ook ’n belangrike invloed kan hê ten opsigte van die verwagtinge van die kind binne 

die gesin, ag die navorser dit belangrik om na die algemeenste kenmerke van elke ordinale 

posisie te kyk.  
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Die oudste kind is oor die algemeen meer prestasie-georiënteerd, minder aggressief, neem 

makliker waardes van ouers aan, konformeer makliker, het meer skuldgevoelens, vind dit 

moeilik om stresvolle situasies te hanteer en is meer angstig. Die middelste kind het oor die 

algemeen meer hegte bande met die portuurgroep as met die gesin en word meestal beskryf as 

die ‘moeilike’ kind. Die jongste kind is soms ongemotiveerd, omdat hy as die baba van die gesin 

behandel word. Dit is al aangevoer dat enigste kinders nie so goed aangepas is soos kinders met 

sibbe nie. Dit is egter nie die geval nie (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 357-358). 

Volgens Louw, Van Ede en Ferns (1999: 358) is daar baie ander faktore wat ook kan bydrae tot 

die ontwikkeling van die kind, soos byvoorbeeld die geslag van die kind, die ouers se sosio-

ekonomiese status, kwaliteit van gesinsverhoudinge, ouderdomsverskille tussen die sibbe en 

aantal kinders in die gesin. Die navorser is van mening dat die voorkoms van ’n versteuring of 

siekte by ’n lid van die gesin bygevoeg kan word, aangesien die invloed van die kind met 

outisme op die gesin in hierdie ondersoek bestudeer word. 

Die navorser is van mening dat elke kind in konteks gesien moet word om voldoende te kan 

verstaan hoekom die kind sekere situasies beleef soos hy dit beleef. Geen twee kinders word 

groot met dieselfde ervaringe en herinneringe nie. Dit is selfs moontlik dat sibbe wat in dieselfde 

gesin grootword heeltemal verskillende kinderjare kan beleef. Dit is duidelik dat verskillende 

individue hul omstandighede verskillend ervaar en dat verskeie aspekte ontwikkeling beïnvloed. 

Ooreenkomstig hierdie siening kan Bronfenbrenner se teorie, afkomstig uit die veld van 

sielkunde, betrek word. 

• Bronfenbrenner se ekologiese model 

Volgens Bronfenbrenner se ekologiese model kan die omgewingskonteks waarin ’n individu 

homself bevind in vier vlakke verdeel word. Die individu staan in die middel van hierdie 

onderskeie vlakke (Grand theories in psychology: Ecological theory, 2006).  

Eerstens is die mikrosisteem die individue of sisteme waarmee die kind elke dag kontak maak, 

byvoorbeeld die gesin, ander wat in die huis woon, portuurgroep, klaskamer en kerk. Die 

mikrosisteem speel ’n groot rol in die ontwikkeling van die individu. Interaksies tussen die 

mikrovlakke staan bekend as die mesosisteem, soos byvoorbeeld wanneer ouers en onderwysers 

ontmoet om die kind effektief te onderrig. Die eksosisteem sluit alle eksterne netwerke in soos 

onderrig-, werks-, mediese en kommunikasie-sisteme wat die mikrosisteme beïnvloed, maar nie 

direk op die kind ’n invloed uitoefen nie. Laastens is daar die makrosisteem, dit wil sê die 

kultuur, status, politieke sisteme, ekonomie, godsdiens en oortuigings van die gemeenskap 
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waarbinne die kind homself bevind (Grand theories in psychology: Ecological theory, 2006). 

Dit is belangrik om in ag te neem hoe hierdie vlakke of sisteme die kind se konteks beïnvloed in 

terme van alle areas van sy ontwikkeling. ’n Verdere sosiale sisteem wat bydra tot die kind se 

sosiale ontwikkeling is die portuurgroep. Die invloed van die portuurgroep op die kind se sosiale 

ontwikkeling word vervolgens bespreek. 

2.3.4.2 Invloed van portuurgroep 

Die portuurgroep kan tydens die middelkinderjare soos volg gedefinieer word: “’n Relatief 

stabiele versameling van twee of meer kinders wat met mekaar in interaksie verkeer, norme en 

doelstellings deel, en wat ’n sosiale struktuur van leier en volgelinge ontwikkel het wat sorg dat 

die groep se doelwitte bereik word” (Louw, Van Ede en Ferns, 1999: 368). Die portuurgroep 

bied die kind die geleentheid om homself buite die huis te bewys. Kinders kan in vier groepe 

ingedeel word, elk met hul eie kenmerkende eienskappe, op grond van hul sosiale status. Die 

groepe is soos volg: die aanvaarde, verwerpte, verwaarloosde en kontroversiële kind (Wenar & 

Kerig, 2000: 47).  

Die aanvaarde kind is emosioneel stabiel, intelligent, betroubaar, samewerkend en sensitief vir 

die gevoelens van ander, terwyl die verwerpte kind aggressief, eenkant, sosiaal onbevoeg en 

ongelukkig is. Verwaarloosde kinders is nie gewild of ongewild nie, maar is geneig tot 

angstigheid en tekort aan sosiale vaardighede, terwyl kontroversiële kinders negatief en positief 

deur die portuur beskou kan word. Laasgenoemde is die moeilikheidmakers in die klas, maar 

besit goeie interpersoonlike vaardighede en is meestal gewild onder hul portuurgroep (Wenar & 

Kerig, 2000: 47). Die navorser ag dit belangrik om die groepe in gedagte te hou, aangesien dit ’n 

rol kan speel in die wyse waarop die kind sy wêreld ervaar. 

Soos voorheen genoem is die middelkinderjare die ontwikkelingstadium waar die kind minder 

afhanklik van die gesin en ouers is en meer tyd begin bestee saam met hul portuurgroep. Die 

kind bestee oor die algemeen meer tyd saam met kinders van dieselfde geslag en ouderdom en 

sosialiseer ten einde vriendskappe te vestig en vir algemene vermaak. Verhoudings word vinnig 

beëindig indien die kind ontevrede is met die interaksie. Die interaksie met vriende verskil van 

’n verhouding met volwassenes, aangesien die doel van die kind-volwassene verhouding 

sekuriteit en versorging is. Deur met die portuur te meng, oefen die kind tydens sy 

middelkinderjare die vaardighede om vriendskappe aan te gaan en te kommunikeer op ’n ander 

vlak as met ’n volwassene (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 368). 

Gedurende die middelkinderjare begin kinders hegte vriendskappe vorm. Baron en Byrne (2000: 
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312) definieer ’n hegte vrienskap as ’n verhouding waarin twee individue baie tyd saam bestee 

en interaksie in verskeie situasies plaasvind. Verder word ander uit hierdie verhouding gelaat en 

word die verhouding gekenmerk deur wedersydse emosionele ondersteuning. Bindingstyle is ’n 

belangrike faktor wat bydra tot vriendskapsverhoudings en sal vervolgens bespreek word. 

• Die invloed van bindingstyle op vriendskapsverhoudings 

Aangesien die tipe bindingstyl ’n belangrike invloed het op die vorming van vriendskappe, word 

daar kortliks na die verskillende tipes bindingstyle gekyk. Die style word gevorm as gevolg van 

die feit dat die baba by die primêre versorger leer of hy mense kan vertrou en liefhê of nie kan 

vertrou nie en dus moet vermy, of ’n mengsel van die twee reaksies (Baron & Byrne, 2000: 307).  

Volgens Shulman, Elicker en Sroufe (in Baron & Byrne, 2000: 313) het die bindingstyl van die 

kind ten opsigte van die ouers ’n baie belangrike rol in die ontwikkeling van hegte vriendskappe. 

Hierdie navorsers het ’n studie gedoen met seuns en dogters van tienjarige ouderdom. Die 

kinders se bindingstyl is bepaal tydens hul babajare. Daar is gevind dat kinders met ’n geborge 

bindingstyl oor beter sosiale vaardighede beskik en oor die algemeen hegter vriendskappe 

ontwikkel as kinders met ’n ongebonde bindingstyl. Laasgenoemde groep kinders was egter van 

mening dat hul elk oor ’n spesiale vriendskap beskik.  

’n Bindingstyl kan gedefinieer word as die graad van sekuriteit wat die individu in 

interpersoonlike verhoudings ervaar. Dit ontwikkel reeds tydens die vroeë kinderjare en 

beïnvloed moontlik die individu se interpersoonlike gedrag vir die res van sy lewe. Die gebonde 

bindingstyl (secure attachment) word gekenmerk deur empatie, positiewe affektiewe toestand, 

hoë selfbeeld en positiewe interaksie met die portuurgroep, terwyl ’n onsekuur-vermydende 

bindingstyl gekenmerk word deur vyandige en onbetrokke interpersoonlike verhoudings. 

Laasgenoemde kind bied ook weerstand teen hulp van volwassenes. Die onsekuur-ambivalente 

bindingstyl word gekenmerk deur oorafhanklikheid van volwassenes, aggressie, tekort aan 

entoesiasme en gemeenskapsin, asook ongehoorsaamheid (Baron & Byrne, 2000: 306-307). 

• Rolle van portuur 

Die portuurgroep het verskeie rolle in die ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare wat 

vervolgens bespreek sal word. Die portuurgroep het hul eie reëls en doelstellings wat belangrik 

is, waarby die kind moet inpas en leer om te konformeer. Die groep gee aan die kind ervaring 

van verhoudinge waar hy op gelyke voet met die ander individu in ’n verhouding staan en ook 

oefening in interafhanklike gedrag. So leer die kind die nodige vaardighede om te kommunikeer 
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met iemand van sy eie ouderdom. Die portuurgroep verskaf ’n plek om te behoort en individue 

wat deur dieselfde lewensfase gaan. Dit verskaf geleentheid vir nuwe gedrag en die geleentheid 

om onafhanklik van ouers se waardes en norme op te tree. Oordrag van kennis is nog ’n 

belangrike funksie van die portuur (vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 368-369, 372; 

Wenar & Kerig, 2000: 48).  

Die waarde van reëls en regulasies word erken, deurdat verskeie faksies in die portuurgroep 

verskillende reëls het en ootreding daarvan soms erge sosiale gevolge inhou. Verder dra die 

portuurgroep by tot die versterking van geslagsrolle, aangesien die kind tydens die 

middelkinderjare meestal met kinders van sy eie geslag ’n groep vorm. Die portuurgroep help 

ook om emosionele bande met ouers te verswak ten einde die belangrike stap na onafhanklikheid 

te neem (vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 368-369, 372; Wenar & Kerig, 2000: 48). 

2.3.5 Morele ontwikkeling 

Volgens Louw, Van Ede en Ferns (1999: 376) word moraliteit gedefinieer as: “’n Stel beginsels 

waarvolgens individue tussen reg en verkeerd kan onderskei”, terwyl morele ontwikkeling “...die 

proses is waardeur kinders die beginsels aanleer wat hulle in staat stel om in ’n bepaalde 

samelewing gedrag as reg of verkeerd te beoordeel, en om hul eie gedrag daarvolgens te rig.”  

Dit is belangrik om te let op die feit dat elke kultuur sy eie stel beginsels en reëls het wat binne 

daardie gemeenskap gehoorsaam moet word en as die norm gesien word. Tydens die 

middelkinderjare verander die kind se morele redenering van baie rigied na meer kompleks, met 

inagname van verskeie faktore soos die individu se motief, kennis en oortuigings, die doel van 

die morele reël, asook die konteks van die persoon se gedrag (Berk, 2006: 501). 

Volgens Bandura se sosiale leertoerie leer die kind deur middel van observasieleer of 

modellering watter morele gedrag aanvaarbaar is (vergelyk Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 377; 

Meyer & Van Ede, 1999: 62). Meyer (2000: 354-360) is van mening dat verskeie faktore bydra 

tot waarnemingsleer, soos byvoorbeeld die aard van die modellerende gedrag, eienskappe van 

die model en waarnemer, die resultate of gevolge van die model se gedrag, asook die persepsie 

van die individu of hy die gedrag effektief en suksesvol kan reproduseer. 

Volgens Piaget verkeer kinders tussen vyf- en tienjarige ouderdom in die fase van heteronome 

moraliteit. Heteronome moraliteit beteken dat hulle reëls as onveranderbaar en ‘heilig’ beskou en 

dat die persoon wat die reëls oortree gestraf moet word, ongeag van sy bedoeling. Die siening 

dat alles swart of wit is en ’n individu se bedoeling nie in ag geneem word by oortreding nie, 
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staan bekend as morele absolutisme. Immanente geregtigheid kom ook tydens hierdie fase voor, 

wat beteken dat indien iets negatiefs met die kind gebeur dit ’n straf is vir iets negatiefs wat hy 

vroëer gedoen het. In realiteit bestaan daar geen verband tussen die twee situasies nie. Teen 

tienjarige ouderdom betree die kind die fase van outonome moraliteit, wat beteken dat hy moreel 

meer buigsaam is, aangesien egosentrisme afneem. Op hierdie stadium neem die kind die 

individu wat die reëls oortree het se bedoeling in ag. Die kind ontwikkel die vermoë om homself 

in ander se skoene te plaas en ander se standpunte te probeer begryp (Louw, Van Ede & Ferns, 

1999: 378-379). 

2.4 Samevatting 

Uit die hoofstuk is dit duidelik dat die kind met outisme ’n groot impak op ’n gesin uitoefen en 

dat hy spesiale behoeftes het wat beslis uitdagings aan ’n gesin stel. Verder is die eienskappe van 

kinders gedurende die middelkinderjare bespreek en is dit duidelik dat hul behoeftes en 

belewenis sal verskil van die kind in kleuterjare of tydens adolessensie.  

In hierdie hoofstuk het die navorser gepoog om die leser ’n beter begrip te gee van die lewe van 

’n gesin met ’n kind wat met outisme gediagnoseer is. Daar is ook gefokus op die 

middelkinderjare om aan die leser die nodige agtergrond te gee ten opsigte van ’n kind in hierdie 

ontwikkelingsfase, die algemene uitdagings waarvoor hy te staan sal kom en hoe hierdie 

uitdagings en ervarings moontlik sy belewenis van die gesin kan beïnvloed. 

Daar sal vervolgens in Hoofstuk 3 gefokus word op die navorsingsproses, dit wil sê hoe die data 

ingesamel en geanaliseer is. Die empiriese data, in terme van die onderskeie temas wat 

geïdentifiseer is, word in die vorm van direkte aanhalings uit tranksripsies van onderhoude 

weergegee. 

�� 
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3 EMPIRIESE ONDERSOEK EN NAVORSINGSBEVINDINGS 

3.1 Inleiding 

In Hoofstuk 2 is die basiese konsepte aangaande die studie uiteengesit, naamlik outisme, 

gesinsverhoudinge of –interaksie en die belangrikste ontwikkelingstake tydens die 

middelkinderjare. Die fokus van die studie is om die sib van ’n kind met outisme se belewenis 

van sy gesin te beskryf, met inagneming van die uitdagings wat outisme stel, asook met 

inagneming van die ontwikkelingstake wat tydens die middelkinderjare voltooi moet word. 

Vir die doel van die studie is empiriese data ingewin deur ongestruktureerde onderhoude met 

kinders in hul middelkinderjare te voer. Deelnemers is deur middel van ’n sneeubalsteekproef 

genader, waarvoor die kriteria deur die navorser self bepaal is en reeds in Hoofstuk 1 weergegee 

is. 

Vervolgens word die navorsingsproses wat tydens die ondersoek gevolg is, bespreek. Die data 

uit die empiriese studie word weergee in die vorm van aanhalings uit die transkripsies, wat 

volgens verskeie temas gegroepeer en met die literatuur gekontroleer is. 

3.2 Navorsingsproses 

In hierdie afdeling word gefokus op die navorsingsproses wat gevolg is met die uitvoer van die 

studie deur vervolgens te kyk na die analisering van die probleem, beplanning van die projek, 

insameling van data, asook die analisering daarvan. Die navorser ag dit noodsaaklik om kortliks 

die navorsingsproses te hersien, voordat die emipriese data weergegee word. 

3.2.1 Analisering van probleem en beplanning van projek 

In die studie word die sib van ’n kind met outisme se belewenis van die gesin ondersoek. Die 

navorser isoleer verskeie temas wat die kind se belewenis tydens sy middelkinderjare in die 

gesin beskryf.  

Twee hoofaspekte word in die studie met die data in verband gebring. Die eerste aspek is die 

middelkinderjare as ontwikkelingstadium van die deelnemer, en die tweede aspek is die 

uitdagings wat ’n sib met outisme aan ’n kind stel. In Hoofstuk 2 is die middelkinderjare en 

outisme reeds beskryf. 

Soos reeds in Hoofstuk 1 gemeld, bestaan daar ’n leemte in Suid-Afrikaanse navorsing in terme 

van die kind se belewenis van die gesin, wanneer ’n sib met outisme ’n lid van die gesin is. Die 
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navorser se persoonlike ervaring deur daaglikse kontak met gesinne wat beïnvloed word deur 

outisme, dien as verdere motivering vir die studie.  

Die doelstelling van die studie is om sibbe van kinders met outisme se belewenis van die gesin te 

verken en te beskryf. Die doelwit wat in hierdie empiriese hoofstuk bereik word, is om die 

resultate van ongestruktureerde onderhoude met sibbe van kinders met outisme weer te gee, te 

analiseer en met die toepaslike literatuur te kontroleer.  

3.2.2 Navorsingsbenadering en -strategie 

Die navorsingsbenadering wat op die studie van toepassing is, is die kwalitiewe benadering. 

Tydens ’n kwalitatiewe studie ondersoek of verken die navorser ’n sosiale of menslike probleem 

ten einde ’n holistiese beskrywing van die individu se ervaring of belewenis weer te gee 

(Creswell, 1998: 15). Verder kan die studie as toegepas en verkennend beskryf word, waar 

eersgenoemde fokus op probleem-oplossende navorsing (vergelyk Delport & De Vos, 2005: 45) 

en laasgenoemde fokus op die doel om ’n algemene prentjie van die situasie te kry (vergelyk 

Fouché & De Vos, 2005: 106).  

Tydens die studie is gebruik gemaak van die intrinsieke gevallestudie as navorsingstrategie. Die 

intrinsieke gevallestudie fokus op die ervaring van die individu wat ten doel het om die individu 

beter te verstaan. Die doelwit is nie om te veralgemeen na die breë populasie nie, maar om dit 

wat bestudeer word te beskryf. Die produk van die studie is sodoende ’n ryke beskrywing van 

verskeie deelnemers se ervarings (vergelyk Fouché, 2005b: 272). In die studie is gepoog om die 

kind met ’n sib met outisme se belewenis van die gesin beter te verstaan. 

3.2.3 Insameling van data en sintese 

’n Basiese onderbou vir Hoofstuk 3 is in Hoofstuk 2 gedoen, deur in die literatuur te gaan kyk 

wat outisme en die middelkinderjare behels. Ten einde nie die kwalitatiewe proses te 

kontamineer nie, het die navorser literatuur ten opsigte van die onderwerp van die studie tot die 

minimum beperk.  

Volgens De Vos (2005: 335-336) behels die analisering van kwalitatiewe data twee aspekte. 

Eerstens betrek dit analise in die veld wanneer die data ingewin word en tweedens omvat dit die 

analise weg van die veld, nadat alle data reeds ingesamel is. Dit is egter baie belangrik dat die 

navorser nie te vroeg in die studie begin afleidings maak nie. 

Deelnemers is met behulp van ’n sneeubalsteekproef geïdentifiseer. Die kriteria vir deelname het 
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die getal moontlike deelnemers beperk; vyf deelnemers is by die studie betrek. Onderhoude is 

gevoer met die deelnemers aan huis, nadat skriftelike toestemming van die ouers verkry is. Die 

navorser het aan die kind verduidelik waaroor die studie handel en ook toestemming by die kind 

gekry om voort te gaan met die onderhoud. Alle onderhoude is op videoband opgeneem.  

3.2.4 Data-analise 

Die onderhoude is getranskribeer om die data meer toeganklik te maak. Die eerste stap in 

kwalitatiewe data-analise is om die data af te breek met behulp van kodering. Oop kodering is in 

die studie gebruik, waartydens die data in dele opgebreek, bestudeer en vergelyk is vir verskille 

en ooreenkomste. Eerstens word aan elke konsep ’n naam gegee, waarna hierdie konsepte saam 

gegroepeer word om temas te vorm, wat die navorser dan self benoem (vergelyk De Vos, 2005: 

341).  

Die navorser poog om verskeie temas uit die data te haal, om sodoende die belewenis van die 

deelnemers weer te gee. Delport en Fouché (2005: 354) definieer temas as maniere om ’n verslag 

te organiseer of struktureer. Hierdie temas kan in verdere subtemas opgebreek word. Lang 

aanhalings word gebruik om die temas, wat tydens die analise van data geïdentifiseer is, duidelik 

aan die leser voor te stel.  

Hierdie tipe aanhaling word gebruik om beter begrip vir die deelnemer se belewenis te 

bewerkstellig en elke deelnemer se idees en oortuigings oor te dra (Delport & Fouché, 2005: 

353). Meestal word hooftemas en subtemas in die data geïdentifiseer, wat ook die geval is in die 

studie. Simbolies kan die hooftemas beskryf word as verskillende families, terwyl die subtemas 

van elke hooftema gesien kan word as die onderskeie familielede (De Vos, 2005: 338). 

3.3 Biografiese gegewens 

Biografiese gegewens wat die navorser as belangrik ag, is soos volg: Die ouderdom van die vyf 

deelnemers was onderskeidelik sewe, nege, tien, elf en twaalf. Twee van die deelnemers was 

vroulik en drie manlik. Al vyf was ouer as die sib met outisme, asook die oudste kind in die 

gesin. Vier van die deelnemers het geen ander sibbe buiten die sib of sibbe met outisme nie, 

terwyl een deelnemer nog een jonger sib het. 

3.4 Empiriese gegewens 

Tydens die ongestruktureerde onderhoudvoering met die deelnemers in hul middelkinderjare, is 

verskeie hoof- en subtemas vanuit die response geïdentifiseer deur middel van data-analise soos 
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reeds bespreek. Die navorser bring die temas wat geïdentifiseer is, in verband met die response 

wat van die deelnemers ingewin is. Die response is direk uit transkripsies aangehaal. Die 

navorser is van mening dat direkte transkripsies eie interpretasie sal verhoed en die studie steeds 

so wetenskaplik en eg as moontlik sal aanbied, selfs al is dit kwalitatief van aard.  

Die navorser het ook onderhoude gevoer met deelnemers wat meer as een sib met outisme het. 

Alhoewel die inagneming hiervan ’n interessante dinamika aan die studie sou kon gee, het die 

navorser besluit om nie te openbaar watter deelnemers meer as een sib met outisme het nie. Alle 

response is in enkelvoud ten opsigte van sibbe geskryf, ten einde konfidensialiteit en anonimiteit 

van elke deelnemer te verseker. Alle name is deur ’n onpersoonlike naamwoord vervang, 

byvoorbeeld Anna sal word ‘die tutor’. 

Vervolgens word die empiriese gegewens en navorsingsbevindings weergegee soos verkry uit 

die getranskribeerde onderhoude wat gedoen is ná ontleding van die data. Direkte verbale 

response van die deelnemers word ten opsigte van elke hooftema weergegee, waarna subtemas 

geïdentifiseer en met die literatuur in verband gebring is. Die agt temas wat geïdentifiseer is, is 

soos volg: 

• Tema 1: Die kind se begrip van outisme.  

• Tema 2: Die belewenis van sib-verhouding.  

• Tema 3: Die kind se belewenis van sy ouers.  

• Tema 4: Die kind se belewenis van tutors, terapie en vordering.  

• Tema 5: Die kind se belewenis van vriende en gemeenskap. 

• Tema 6: Die kind se belewenis van die dieet.  

• Tema 7: Die rol van geloof. 

• Tema 8: Die kind se belewenis van gesin in die geheel.  

Die bespreking sal verder volgens bogenoemde temas gerig word. Die navorser ag Temas 4-7 

ook as belangrik in die kind se belewenis van die gesin, aangesien hierdie temas indirek verband 

hou met die alledaagse funksionering van die gesin.  

3.4.1 Tema 1: Begrip van outisme 
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3.4.1.1 Verbale response van deelnemers 

 

Deelnemer 1 

• Maar ek verstaan nou nie baie goed outisme nie. Ek verstaan nou nie baie goed wat dit 

beteken nie. 

• Maar nou en dan, nê tannie. Ek weet nie of sy weet nie, maar dan skop sy my. Weet sy sy het 

my geskop of weet sy sy het my geslaan? Want sy doen dit altyd. Dan slaan ek haar terug, 

maar nou wil ek nie meer terugslaan nie. Want dan huil sy, maar as sy huil, dan help ek haar 

om stil te bly. Ek tel haar op. Ek het al vir haar aan die slaap gemaak. 

• Sy is nie soos ’n regte mens nie. Sy is nogal oulik vir ’n outisme kind. Al is sy ’n ander 

manier as ons, snaaks of gestrem… 

Deelnemer 2 

• I just think that he is a normal person – he just thinks differently. 

Deelnemer 3 

• I see autistic as being like… just don’t understand, like something’s wrong here. And like 

when he learned to speak, he just learned to speak later.  

Deelnemer 4 

• She’s got something wrong up here. (Wys na kop.) 

Deelnemer 5 

• Dis ook moeilik van outistiese kinders. Jy moet half by hulle inpas. Hulle kan nie soos 

dadelik by jou inpas nie, jy moet by hulle inpas. 

3.4.1.2 Subtemas 

• Die kind verstaan nie noodwendig wat outisme behels nie 

Volwassenes is soms van mening dat kinders nie besef wat om hul aangaan nie, en sodoende 

word hulle nie altyd volledig ingelig ten opsigte van inligtig wat die gesin raak nie. Kinders kom 

egter op ’n jong ouderdom agter dat daar iets anders is aan hul sib, selfs al verstaan hulle nie 
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presies wat fout is nie. Dit bring mee dat sibbe van kinders met outisme ’n behoefte het om 

inligting aangaande outisme te bekom, maar meestal nie weet waar en na wie om hul vrae te rig 

nie. Hulle is baie versigtig en bang om mense met hul vrae te ontstel. Hierdie behoefte aan 

inligting oor die sib met outisme duur lewenslank, alhoewel die tipe vrae en inligting benodig 

gedurig verander. Dit is belangrik dat inligting op ’n ouderdomsgepaste wyse aan die kind 

oorgedra word. Die vrae wat die meeste kinders het, is byvoorbeeld algemene vrae oor outisme, 

hoe dit die sib affekteer, genetiese implikasies, tipes terapie en wat hulle, as sibbe, kan doen om 

te help (vergelyk Harris, 1994: 18; National Autistic Society, 2005; Schubert, 2006; Sibs, 2004).  

’n Baie geldige bekommernis van die kind met ’n sib wat gediagnoseer is met outisme, is dat hy 

nie werklik verstaan wat outisme behels nie. Hy wonder wat dit is, of hy kan aansteek en of die 

sib ooit ‘gesond’ sal word. Hy begryp ook soms nie die nodigheid of noodsaaklikheid van al die 

aandag wat die sib van die ouers en professionele individue ontvang nie (vergelyk Schubert, 

2006; Sicile-Kira, 2003: 145). 

In ’n studie deur Glasberg (2000: 143, 151) gedoen, is bevind dat ouers hul kind se begrip van 

die sib se outisme oorskat. Hierdie navorsers het gevind dat die sib ’n tekort aan informasie 

aangaande outisme het, of verkeerd ingelig is. Verder het Kaminsky en Dewey (2001: 400) 

gevind dat begrip van die sib se versteuring, tesame met ’n positiewe houding van ouers, bydra 

tot die ontwikkeling van ’n positiewe sib-verhouding. Harris (1994: 37-38) is egter van mening 

dat die kind tydens die middelkinderjare begin om verkeerde idees en aannames omtrent outisme 

af te skud. Verbeterde begrip ten opsigte van outisme het soms ook die gevolg dat die kind meer 

verantwoordelikheid vir die sib begin aanvaar.  

Al die deelnemers het spontaan, sonder dat hulle gevra is, in hul onderhoude probeer sin maak 

van outisme. Dit is duidelik dat elke deelnemer ’n kern-simptoom by die sib met outisme 

identifiseer, wat hy/sy as ‘outisme’ definieer. Dit is belangrik om in ag te neem dat, soos wat die 

kind ouer word, hy ’n meer volwasse begrip van outisme ontwikkel, en hoe dit ’n ander invloed 

op sy en sy sib se lewe uitoefen (vergelyk Glasberg, 2000: 152).  

3.4.2 Tema 2: Belewenis van sib met outisme 

3.4.2.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 

• Sy is gaaf en mooi.  

• Ek kan speel met haar en ek kan haar slaan en alles doen. Sy speel net terug en dan jaag ek 
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haar. Ons speel buite partykeer. Sy speel met my, maar as sy groot is moet sy vir my koffie 

maak. Ons speel jagertjies en dan jaag ek vir haar en partykeer speel ons ‘tackle-tackle’ en 

dan ‘trip’ sy baie, en sy spoeg baie. 

• Sy vryf partykeer vir (hond) en dan byt (hond) haar. Dan gee ek vir (hond) pak, want hy mag 

nie vir haar byt nie, maar eintlik mag my sussie ook nie aan hom hard vat nie. Ek weet nie of 

sy verstaan dat sy nie hard aan (hond) mag vat nie. Ek gaan miskien ’n voëltjie kry, dan gaan 

ek dit op haar hier (wys skouer) sit en ek wonder net of sy gaan weet om die diertjie nie so 

hard te vat nie. 

• Sy is ’n lekker sussie om te hê, want sy is wild en sy speel met my en spring op my. Ek is bly 

oor ek haar het, want sy kan hard skree. 

• Ek kom van die skool af en dan is ek hier by die huis en dan is sy sommer so bly om my te 

sien. En soos gister toe ek by (die tutor) ingekom het, toe het ek (sussie) ’n soentjie gegee en 

toe wil sy net na my toe kom. 

• Ek wil nie rof speel met haar nie, want sy is my sussie en ek wil haar nie seermaak nie. Ek 

hou van haar, sy is so oulik.  

• Ek sien nou met my sussie, as ek ’n DVD kyk, dan sit sy daar, dan kyk sy ook. Dan sê ek vir 

my ma: ‘Mamma kyk hoe kyk sy ook saam tv’ Dan lag sy (ma). Maar by my ou huis het sy 

altyd weggeraak daar in die pad, dan gaan sy by die wal af daar in die dorings, sy het nie ’n 

saak nie. Maar dan is ek ‘geworry’, dan hardloop ek pad af om vir haar te soek. 

• Ek is so lief vir haar. 

• Ek wil haar graag leer swem, dan kan sy saam met ons swem. En partykeer jaag sy my as ons 

so in die rondte gedraai het, dan jaag sy my nog. 

• Maar tannie, dis nie vir my oor of ek sulke sussie het nie, ek is ook nie bly nie, want ek wens 

sy was soos ek. Ek is nogsteeds lief vir haar. Al is sy ’n ander manier as ons, snaaks of 

gestrem, dan is ek nogsteeds lief vir haar. Sy skop en spoeg my. Nou en dan as ek lê dan kom 

sy en ‘boef!’ (Slaan teen die kop). 

• As sy skree, tannie, dan word ek bietjie kwaterig, want dan kan ek nie konsentreer op wat ek 

wou doen nie. Daar is ’n fout met haar, tannie. Sy wil nooit slaap nie en skree soos ’n mal 

ding en klop aan die deur. 

Deelnemer 2 

• My brother is autistic and I love him very much. And sometimes I get so frustrated with him 
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and I don’t like him and I hate him. But when my brother cut his arm and he could have died, 

I realized how much I loved him. He does irritate me, but when my friends are like, rude 

about him, I just think that he is like normal people – he just thinks differently. 

• He likes McDonalds and he normally gets McDonalds. Yes and normally I like the things he 

likes. You  know you normally get those things inside packets of chips, now normally we 

have so many packets of chips that I collect the whole collection in no time.  

• My brother likes playing with my stuff, my cellphone. He is obsessive with my room. He 

makes everything neat, he turns my hifi properly, he packs all my books away… (Toe die 

navorser sê dat dit lekker is, was die deelnemer se antwoord soos volg.) Well, not really, 

because then I don’t know where everything is and I’m not allowed to sleep in my bed at 

night. And he screams and I’m not allowed to go in.  

• He used to be like quite rebellious towards everyone around him and he used to like kind of 

you know, irritate me on purpose in a way – that’s what it looked like. And so then he tried to 

do these things and then most of the time, ja, I didn’t like him. But then when he cut his arm, 

I liked him and that reminded me of how much I really loved him. 

• I can’t really do anything like as much as I would be able to do if I had a normal brother, like 

play with him and well, that’s what I used to think, but when we went on holiday, we all 

played soccer together. 

• Sometimes when I, ja sometimes when I get things to do when we go out, like when my 

friends come and (friend) comes, being the older brother I feel like I have to set the example. 

I actually don’t feel that very often. And I only feel it like once in a while, when I know I’m 

doing something, like when we’re hitting each other with pillows and jumping on the bed, 

which me and my brother aren’t allowed to do. 

• He imitates me often. Yes, because I think he learned the rewinding-thing from me as well. 

But it’s only one time, I don’t rewind it as much as he does. He rewinds videos, all the time, 

over and over. I don’t feel pressured when he imitates me, because if I like the way I’m doing 

things, I wouldn’t mind him doing it as well. 

• Well, sometimes the things that I have, like some things, like my hmmm, can’t think of an 

example… my room, like I said. When normally he has a dance party at night, he listens to 

his Disney and then he kind of messes up my room. And sometimes, not always, but 

sometimes leave it in a mess, then he doesn’t clean it up, then I have to go clean everything 

up. Because if I tell him to clean, he would just start screaming, or he does it, but then he still 

screams. So I’d rather not apply the pressure to everyone, and just do it myself. 
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• Sometimes when I want him to stop screaming, I throw him on the bed and say: “Put the 

pillow on your face” and he’d sit there and keep quiet. But I mean, ja… sometimes it just gets 

very, very, very irritating and the pressure just builds and builds, and so I crack… I just go to 

my room and sit down. 

• Ja, it is fun having him as a brother, I mean I can see things other people can’t, I think of it 

that way. I don’t think I can’t see things that other people can see, I can see things that they 

can’t see. 

• He looks up to me sometimes and he’s like, hmmm, he always sometimes try and impress 

me. Because normally I ask him, I sing a song like ‘Lonely’ and then when I used to turn the 

music on he would sing to it and dance. Ja, I don’t know if he’s trying to impress me or just 

doing it. 

• Ja, I actually have tons and tons of fun with my brother. I remember, not long ago… no quite 

long ago, when my brother used to lie in bed or was sick, I used to read to him and he used to 

say “Story, story again” and then I used to read like Dumbo and he’d say read it again and I’d 

read another book. 

• He needs me for things that he can’t do. 

• And it’s not so long, it’s about seven years, six years, then I’m gone – no-one will see me 

again. No, I’m joking. I will probably move out when I’m older, when I’m older I’ll want to 

move out, but then I’ll see them, I’ll invite my brother for a movie. And if they’re normal we 

can have pizza, we can have McDonalds. Ja, so… Ja, that’s what I want to see, I am actually 

looking forward to the future. 

Deelnemer 3 

• I actually feel like having an autistic brother is sometimes nice and sometimes not.  

• Well, one time I was very sick and I just wanted to lie down and watch a movie and then my 

brother came and he was jumping on me, like he even actually scratched me here.  

• So he is sometimes a little bit irritating, but sometimes it’s nice because like I do something 

wrong for instance and maybe he won’t tell on me, because he doesn’t actually… he can’t 

speak. 

• We run around the house chasing each other. Well, sometimes me and (brother) like to jump 

on the bed. And sometimes, we even like play a little fight. You know like we just play a 

pretend fight, not a real fight.  
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• Well, sometimes we actually like to make a mess in our house. Like we like to turn tables 

upside down. But yesterday, me and (brother), we like took that green table there and we 

turned it like with the feet sticking that way and we pretended it was a tv. And I went to sit 

behind it and (brother) sat on a chair and we made our own TV show. 

• Sometimes he like… like he used like take, like a row of bottle tops would be the best toy for 

him. That used to be his favourite toy, but now well, his favourite toy is actually playing with 

us and he likes my barbie-doll car. And he likes my barbie-dolls, because they’re little things 

and I even gave him a man doll. Sometimes, he dresses up. That’s also nice, because 

sometimes I can dress him up as a girl. 

• Also, I like to tease (brother) all the time, even when my friends aren’t here. It’s fun because 

he can’t go tell on me, that I’m teasing him, so I’m making the most of these years. 

• Having an autistic brother is difficult, because like you’re watching a movie and he goes and 

he’s making a noise. It’s difficult to like control your life when you have an autistic brother.  

Deelnemer 4 

• My sister is really silly, because she keeps on chasing me and says ‘Rah, rah!!’ and then I 

run. Mostly I try and catch her, but she runs very fast. Mostly she runs to my mom. We don’t 

really play outside often, because sometimes it rains. 

• When she’s chasing me, I’m ‘play scared’. 

• I guess I like her giggles and her dances. Sometimes I join her. 

• I sometimes get cross at her, when she knocks things down. 

• She likes to play with my dinosaurs. I let her play with them. If it rains outside we play with 

dinosaurs. 

• Sometimes she doesn’t flush the toilet, then she’s in big big trouble with mommy. 

• I like to play ‘family-family’ with her, even ‘pet shop’. If we play, we play family - a boy 

must be the father and a girl must be the mother. 

• I don’t think she always understands what we are playing. 

Deelnemer 5 

• Ons is nogal ‘close’, ek dink ons is baie ‘close’. Partykeer ‘speel-fight’ ons, maar partykeer 

‘fight’ ons rêrig-êrig. Maar dan… Partykeer is hy baie emosioneel, dan vat hy net nie die 
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goed reg nie en hy…  

• Iets wat baie nie lekker is van ons verhouding nie is wanneer ek nou moet leer of iets en dan 

kom hy net in en dan sê ek vir hom: ‘Nee, maar jy kan nou nie, ek doen nou huiswerk en 

goed.’ En dan verstaan hy dit net nie. 

• Ons speel ook baie lekker saam. Partykeer dan speel ons wegkruipertjie en dan in my ma se 

kamer op haar bed, dan ‘fight’ ons nou, dan ‘wrestle’ ons en goed. Ook op die ‘trampoline’ 

en als, en ons vang die hond saam.  

• Partykeer bou ek vir hom sulke huises, sulke ‘garages’ en goed en paaie vir sy karre, want hy 

is mal oor karre – enige iets met wiele. 

• Dis glad nie vir my lekker nie as hy net nie goed wil verstaan nie. As hy homself partykeer 

seermaak en as jy hom wil help en hy verstaan nie jy wil hom help nie. En dit is vir my 

moeilik. 

• Hy is ook mal oor presente, soos vandag toe gaan ons nou ‘mall’ toe, toe kry hy so ‘quad 

bike’ dingetjie. En nou kan ek nie vir hom sê nou kom ons gaan huis toe en dan kry jy nou 

môre ’n present nie, want môre kry hy nou dan nie ’n present nie.  

• Hy het ook ’n skedule, hy moet hierdie skedule in sy kop. Hy vra die heeltyd: ‘Wat gaan ons 

nou doen. En dan?’ Dan verduidelik jy vir hom, jy sê vir hom die hele dag, maar dan vra hy 

net weer: ‘Wat gaan ons nou doen?’ En sê nou daar gebeur nou iets lekkers, ons gaan nou 

winkel toe of iets, dan vra hy die heeltyd tot ons sê ons gaan nou winkel toe. As ek sê ons 

gaan nou winkel toe, tien sekondes later: ‘Wat gaan ons nou doen?’ En dis glad nie lekker 

nie.  

• En as hy net eweskielik begin skree, soos ‘Nee!!’, hy kan nie nee sag sê nie. Hy sal dit so 

hard en duidelik skree soos wat hy kan. Ek wil hom net om sy nek vat en net wegsleep. Dis 

glad nie lekker nie. 

• Dis lekker hoe hy die manier drukkies gee en goed. As jy vir hom sê: ‘Gee my ’n druk’ en hy 

sal dit nou doen. Dan sal hy jou nou nie saggies druk nie, hy sal jou so gryp en dan druk. En 

altyd as hy soene gee, het hy dit nooit reg gedoen nie, hy het net sy lippe teen jou gedruk en 

jy moet die res doen.  

• En partykeer dan sê hy vir jou iets wat hy moet doen en dan probeer hy wegkom met sy 

‘smile’. Hy het so skelm ding, dis baie ‘cute’… as hy nou iets stouts gedoen het en jy vra 

hom wat het hy gedoen en dan gee hy vir jou net so skelm ‘smile’ en dan kom hy dadelik 

weg daarmee. 
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• (Op die vraag of die deelnemer soms voel sy moet alles bymekaar hou omdat sy die oudste 

is, het sy die volgende geantwoord.) Partykeer is dit so, want as net een ding verkeerd gaan 

dan val als weg. Dan moet dit gekanselleer word en dit moet nou daar inpas en sulke goed en 

dit vang my broer, dit is baie deurmekaar vir hom. Hy kan net nie sulke goed hanteer nie. 

• Partykeer moet ek hom help om sy karre op te tel. En dit is nie eintlik vir my lekker nie. Ja, 

hy kan dit self doen, maar dan is hy net van: ‘(Deelnemer), help my!’ en sulke goed. En 

hmm, soos gisteraand het hy net amper ‘uitgefreak’, want hy het so groterige boks watse 

deksel nou so ‘slide’ en dan sit hy nou al sy karretjies daar in. En ek moes gister dit nou vir 

hom oppak. En toe sit ek nou ’n video vir hom op en hy gaan kyk nou in my ma se kamer. En 

toe gaan gee ek sy kos vir hom en toe ek daar kom is hy so kwaad en hy is van: 

‘(Deelnemer), you forgot my cars!!’ en toe het ek daai ding vergeet daar ander kant. En ek 

het nie eers geweet ek moes dit gebring het nie. Toe word ek daar uitgevreet van ’n kant af, 

want ek het vergeet om sy karre te bring. Hy is baie heilig op sy karre, baie. 

• Maar hy raak ook kwaad, soos hy’t eergister aand, dink ek, het hy amper op sy kar gaan sit, 

sy ‘favourite’ kar. Toe vat ek nou die kar weg en ek gee dit vir hom en ek sê: ‘Nee, maar jy’t 

amper op jou kar gaan sit’. Toe gryp hy sy kar weg en hy gee my so ligte klap, want ek het 

nou sy kar gevat, want hy dink jy gaan dit nou vat.  

• Hy sal ook nie met ander kinders eintlik deel nie. Hy sal vir hulle wys, maar hulle mag nie 

vat nie, hulle mag net kyk, hulle mag ook nie daarmee speel nie. Maar hulle speel ook nie 

eintlik nie, my broer speel met (vriend) se karre. Dis hoekom hulle maats is.  

• Wat vir my nogal baie vreemd is, is soos as daar nou maats kom kuier en hulle speel en hulle 

speel nou met sy karre dan sal hy nou vir hulle ’n kar gee om mee te speel, soos sy oudste 

kar. En dan sal hy vir hulle daarmee gee, of al sy karre gee en net soos ’n rukkie daarmee 

speel saam met hulle en hy sal loop en gaan rekenaar speel of gaan TV kyk en hy sal hulle 

los. Hy gee nie om wat hulle doen nie, hulle kan nou enige iets doen. 

• Partykeer is dit lekker om te kyk soos wat hy doen, soos in ’n winkelsentrum sal hy ver 

vooruit loop. En dan met homself praat, hardop en hy kan soos flieks kan hy namaak. En dan 

eweskielik sal hy net soos aan ’n fliek dink en dan begin hy hierdie fliek nou namaak en dan 

is hy net in sy eie wêreld. Dis nogal interessant om te kyk hoe doen hy dit. 

• Soos as ons nou in die Spur gaan eet, hy sal nie daar by ons sit en wag vir die kos of sy 

‘milkshake’ drink of ‘whatever’ nie, hy sal gaan speel by die ‘games’, hy sal rondloop en 

gaan kyk hoe maak hulle die kos, hoe lyk die vuur en sulke goed. Hy sal nie omgee waar hy 

is nie, hy sal net soos: ‘Los my uit, ek’s nou in my eie wêreld!’ wees. Ja, en hy sal ook nie 
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soos ons drie, ek en my ma en my pa loop soos al drie altyd langs mekaar, en soos hande 

vashou of so iets. Maar hy sal voor ons loop, hy sal nie inhaak by ons nie.  

• Hy hou baie van my hokkie. Hy kom kyk omtrent elke hokkie ‘game’ en ek het my ou 

hokkie-stok vir hom gegee. En my ou ‘shins’, en hy partykeer in die middae dan vat hy nou 

sy hokkie-stok en ek trek vir hom sy ‘shins’ aan en dan speel ons nou hokkie hier op die gras. 

En ons maak vir ons ‘goal’ bokse en ja, hy hou baie daarvan. 

3.4.2.2 Subtemas 

• Die kind vervul ’n belangrike rol as oudste sib vir die kind met outisme 

Soos reeds in Hoofstuk 2 kortliks gesien, behels die ordinale posisie van die oudste kind verskeie 

aspekte. Die oudste kind is prestasie-georiënteerd, minder aggressief, neem makliker waardes 

van ouers aan, konformeer makliker, ervaar meer skuldgevoelens, vind dit moeilik om stresvolle 

situasies te hanteer en is oor die algemeen meer angstig (Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 357-

358). Dit is duidelik uit die onderhoude dat die sibbe baie verantwoordelikheid aanvaar vir wat 

in die huishouding gebeur en moontlik kan bydra tot meer angstigheid, alhoewel hulle nie 

duidelik gesê het dat hulle angstig voel nie.  

In ’n studie deur Rivers en Stoneman (2003: 392), is bevind dat kinders met ’n sib met outisme 

die sib-verhouding in ’n positiewe lig beskou en indien die kind chronologies ouer is as die sib 

met outisme, hulle meer tevredenheid met die verhouding rapporteer. In ooreenstemming 

hiermee het dit uit die onderhoude geblyk dat al die deelnemers van mening was dat hulle ’n 

goeie verhouding met die sib met outisme het. In teenstelling is Cook (2006) en Schubert (2006) 

van mening dat die kind meestal nie oor sy gevoelens praat nie, aangesien hy skuldig voel oor 

die negatiewe gedagtes wat hy ten opsigte van die sib met outisme ervaar of hy skuldig voel oor 

die feit dat hy ‘gesond’ is. 

Dit is reeds moeilik vir die ouer kind om ’n nuwe sib in die gesin te verwelkom. Om ’n sib met 

outisme te hê, dra egter by tot die uitdagings waarvoor die kind te staan sal kom (Sicile-Kira, 

2003: 145). Met ’n nuwe baba in die gesin besef die ouer kind dat hy van nou af die ouers se 

aandag en sorg sal moet deel (Berk, 2006: 575).  

Indien die kind ’n paar jaar later met outisme gediagnoseer word, maak dit die aanpassing nog 

moeiliker (Tilton, 2004: 111). Die ouer kind het uitgesien na ’n maatjie, maar nie net is die sib 

moeilik om te verstaan nie, hy het beperkte belangstellings en is nie sosiaal nie (Sicile-Kira, 

2003: 124). Verder wys die sib met outisme geen belangstelling in of affek vir die kind of ouers 
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nie (Lainhart, 1999: 295).  

Die gedrag van kinders met outisme kan die gesin, insluitende die sibbe, by wyse van spreke 

teen die mure uitdryf. Ouer sibbe verlaat soms die huis vroeër as ander kinders in hul 

portuurgroep en jonger sibbe kan ook fisiese en emosionele skade lei as gevolg van die sib met 

outisme se gedrag (Blakemore-Brown, 2002: 206). Eersgenoemde is in ooreenstemming met 

Deelnemer 2 wat reeds fantaseer oor die toekoms, wanneer hy uit die huis kan trek. Verder kan 

die kind negatief wees ten opsigte van die sib met outisme, aangesien die situasie ekstra eise aan 

hom stel, terwyl hy ook afgeskeep voel deur sy ouers (Cook, 2006). 

Die kind wat baie ouer is as sy sib met outisme, sal die hele situasie baie anders ervaar as ’n kind 

wat net effens ouer as sy sib met outisme is. Hy sal byvoorbeeld dink aan die latere stadium 

wanneer die ouers nie meer daar gaan wees nie en bekommerd wees oor wie dan vir die sib met 

outisme gaan sorg (Tilton, 2004: 112, 116). Volgens Sibs (2004) bekommer sibbe so jonk as ses 

jaar al hulself oor wat die toekoms vir hulself, ten opsigte van die sib met outisme, gaan inhou.  

Die ouer kind tree dikwels op as nog ’n ouer-figuur en probeer kompenseer vir die outisme deur 

’n ‘model-kind’ te wees (Tilton, 2004: 112). Hierdie feit blyk ook duidelik uit al die deelnemers 

se gevoel van sorg en beskerming teenoor die jonger sib met outisme en die rol wat hulle self in 

die huis aanneem as helper en versorger.  

• Die kind sukkel met die sib met outisme se gedrag 

Om ’n sib met outisme te hê, kan beide positiewe en negatiewe effekte vir die kind inhou. Harris 

(1994: 8-9) is met reg van mening dat die kwaliteit van die sib-verhouding gedurig verander soos 

beide sibbe groot word. Baie van die sibbe ontwikkel ’n volwassenheid en sin vir 

verantwoordelikheid wat hul portuur verbysteek, het ’n sterk lojaliteit teenoor die sib en is trots 

op alles wat die sib bereik. Verder is hulle ook meer verdraagsaam ten opsigte van mense met 

spesiale behoeftes en menslike verskille (vergelyk Cook, 2006; Sicile-Kira, 2003: 145).  

Die negatiewe aspekte is egter dat die kind jaloers kan wees op al die aandag wat die sib kry, 

asook skuldig voel oor sy eie goeie gesondheid. Hierdie kind voel dat hy vir die outisme moet 

kompenseer deur hoë prestasies te behaal om die ouers trots te maak. Hy kan ook angs ervaar, 

omdat dit moeilik is om met die sib met outisme te kommunikeer en omdat hy ekstra take in die 

huis moet doen as gevolg van die sib se onvermoë om die take te verrig (Sicile-Kira, 2003: 145). 

Verder is Tilton (2004: 112) van mening dat die kind hom dikwels onttrek aan die gesin, eie 

identiteit deur middel van flambojante gedrag vestig, sukkel met angs of depressie en soms haat 
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teenoor die sib met outisme ervaar. Laasgenoemde het beslis ook in die onderhoude geblyk, 

terwyl die ander aspekte nie so duidelik tydens die onderhoude na vore gekom het nie.  

Volgens Tilton (2004: 113) is ouers van mening dat die ouer kind meestal in een van twee rolle 

verval, naamlik die ‘ouerskapsrol’ of totale isolasie van die gesin. Elk van hierdie rolle het voor- 

en nadele. Die kind wat ’n ouerskapsrol aanneem, is betrokke by die gesin; maar ouers kan 

moontlik te veel op dié kind steun, wat kan veroorsaak dat die kind nie sy eie kind-wees tydens 

die middelkinderjare ten volle ervaar nie.  

Dit is egter belangrik om te onthou dat die sib van ’n kind met outisme ’n kind bly en al die 

voordele van kindertyd moet ervaar om sodoende tot ’n gesonde en gebalanseerde volwassene te 

ontwikkel (Sibs, 2004). ’n Goeie balans is noodsaaklik, sodat die kind nie verantwoordelikheid 

neem en skuldgevoelens ervaar vir alles wat die kind met outisme doen nie (Tilton, 2004: 113, 

117). Volgens Schubert (2006) is die tipiese respons vir die kind tydens sy middelkinderjare om 

te oorkompenseer deur te veel te help en goeie gedrag te toon of om geen samewerking te gee 

nie om sodoende aandag te verkry.  

Volgens Tilton (2004: 117) is die kind wat homself van die gesin isoleer, gewoonlik meer 

introverties, meer vatbaar vir depressie en plaas soveel as moontlik afstand tussen hom, die kind 

met outisme en die gesin. Dit is belangrik dat die kind die ruimte gegun moet word om homself 

te vind en dat die ouers poog om alleen-tyd saam met die kind deur te bring wat nie-verwant is 

aan outisme.  

Tydens die middelkinderjare begin die kind meervoudige emosies ervaar en besef dat mens meer 

as een emosie vir een persoon kan voel soos om beide kwaad en lief vir hom te wees. Hierdie 

emosies word soms gemasker, omdat die kind voel hy mag dit nie ervaar nie (vergelyk Berk, 

2006: 411; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 349). In ooreenstemming is Harris (1994: 3) van 

mening dat die sib skuldgevoelens ervaar omdat hy jaloers is op al die aandag wat die kind met 

outisme kry en dit lei tot verdere isolasie van die gesin. 

Jaloesie teenoor die kind met outisme bereik gewoonlik ’n piek teen adolesssensie. Daarom moet 

ouers seker maak dat die kind sonder outisme genoeg aandag gegee word (vergelyk Sicile-Kira, 

2003: 124; Tilton, 2004: 114). ’n Kind wat jaloesie teenoor die kind met outisme ervaar, dring 

dikwels daarop aan dat die ouer skoolfunksies alleen (sonder sib met outisme) bywoon, is 

onseker of skaam wanneer hy vriende oornooi vir kuiers, het groter behoefte aan fisiese kontak 

met ouers, druk jaloesie verbaal uit, stry uitermatig oor huistake of is obsessief oor sy eie 

gesondheid (Tilton, 2004: 114-115).  
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’n Verdere teken van jaloesie is kompeterende gedrag van die sib sonder outisme, deurdat hy 

gedurig vaardighede en prestasies aan ouers wys. Die kind verstaan nie hoekom die sib met 

outisme baie positiewe terugvoer kry vir doelwitte wat vir die hom as onbenullighede kan 

voorkom nie en sy prestasies nie ook so gevier word nie (Tilton, 2004: 115). Dit is egter die 

geval dat kompetisie tussen sibbe in elk geval tydens die middelkinderjare toeneem as deel van 

normale ontwikkeling, juis omdat die kind konstant sy prestasies teen die ander s’n meet (Berk, 

2006: 576). Laasgenoemde is egter nie moontlik in die gesin waar daar ’n sib met outisme is nie, 

want die kind met outisme sal nooit die mylpale kan bereik wat die kind sonder outisme bereik 

nie. 

Verskillende tipes gedrag is kenmerkend van kinders met outisme. Soos ook duidelik uit die 

onderhoude kom obsessief-kompulsiewe gedrag voor soos om objekte in ’n ry te pak of in die 

rondte te draai, deure en laaie oop en toe te maak, hande te flap, die lyf heen-en-weer te wieg, 

objekte te tel, weg te steek of bymekaar te maak, objekte altyd in dieselfde plek te wil hê en 

rigiede voorkeure in voedsel te hê ten opsigte van byvoorbeeld kleur, vorm of tekstuur (Tilton, 

2004: 43-44). 

Kinders met outisme kan nie tussen verskeie stimuli onderskei nie en ervaar dan sensoriese 

oorlading. Hierdie kinders gebruik dan verskillende maniere om hierdie sensoriese oorlading te 

hanteer en dit manifesteer meestal in onaanvaarbare en vreemde gedrag (Tilton, 2004: 44). 

Roetine is ook baie belangrik vir die kind met outisme en verbreking daarvan kan ’n goeie dag in 

’n slegte dag laat ontaard (Tilton, 2004: 46). Hierdie stelling is waar van Deelnemer 5 se 

ervaring, terwyl die ander deelnemers geen melding van roetine gemaak het nie. 

Wanneer ’n kind met outisme emosioneel opgewek raak, hetsy onseker of opgewonde, is die 

gevolg baie maal dat hy sy hande flap. Soms is dit bloot ’n ontwikkelingsreaksie en glad nie 

emosioneel-gekoppel nie (Tilton, 2004: 48). Aggressie in die kind met outisme word uitgedruk 

by wyse van ‘tantrums’ en ‘meltdowns’. Die aggressie word teweeggebring deur frustrasie, 

aangesien kommunikasie moeilik of onmoontlik is en die kind met outisme nie sy behoeftes kan 

kommunikeer nie. Kinders wat nie hulself kan uitdruk nie, sal dan hul gedrag rig om sukses te 

behaal. Ongelukkig kry skree en ‘tantrums’ meestal onmiddellike reaksie, wat dus die negatiewe 

gedrag verder aanmoedig. Dit is die individue naaste aan die kind, insluitende die sibbe, wat die 

aanval moet deurstaan (Tilton, 2004: 49-50). Al die deelnemers aan die studie het melding 

gemaak van die voorkoms van ‘tantrums’ en ‘meltdowns’ en hoe magteloos dit hulle laat voel. 

Die sinsnede van Tilton (2004: 69) beskryf die voorkoms van ‘meltdowns’ baie goed: “Dealing 

with meltdowns is a bit like dealing with a tornado: You have very little warning; about all you 
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can do is ride it out.” Om ‘meltdowns’ in perspektief te sien en sodoende in ’n mate te verstaan 

waardeur die sib en ouers van ’n kind met outisme gaan, ag die navorser dit belangrik om die 

basiese kenmerke van hierdie gedrag te noem.  

’n ‘Meltdown’ word gekenmerk daardeur dat die kind nie kyk of omgee wie op sy gedrag 

reageer nie, nie eie veiligheid of sosiale situasie in ag neem nie; dit duur voort tot die kind eie 

mag oor die situasie herwin, gee die gevoel dat niemand in beheer is nie en kom voor as gevolg 

van spesifieke behoeftes wat nie bevredig is nie. Dit is belangrik om daarop te let dat ’n 

‘meltdown’ nie ’n ‘tantrum’ is nie en meer beskryf kan word as totale verlies aan beheer. 

‘Meltdowns’ kom die algemeenste voor in publieke plekke. (Tilton, 2004: 69-73). In 

ooreenstemming hiermee het Deelnemer 5 ook gepraat van die sib se gedrag in die winkel, 

terwyl al die ander onderskeie deelnemers ook melding gemaak het van hul sibbe se 

‘meltdowns’. 

• Die kind vind dit moeilik dat die sib met outisme nie effektief kan kommunikeer nie 

Kommunikasie is een van die grootste uitdagings waarvoor kinders met outisme en hul gesinne 

te staan kom. Vir die kind wat ouer word, raak die emosies en behoeftes meer kompleks as in die 

jong kinderjare en is hierdie behoeftes vir die kind met outisme baie moeilik om uit te druk 

sonder taal (Tilton, 2004: 55-56).  

Voorbeelde van kommunikasie vir die kind met outisme sluit onder andere eggolalia en gebrek 

ten opsigte van reseptiewe spraak (receptive speech) en ekspressiewe spraak (expressive speech) 

in. Eggolalia is die herhaling van woorde of sinsnedes, sonder dat die spreke die betekenis 

daarvan verstaan. Ontvangde spraak is die vermoë van die brein om gesproke taal te hoor en dit 

te kodeer in ’n betekenisvolle prentjie of gedagtepatroon wat verstaan en gebruik kan word deur 

die ontvanger. Iemand met outisme hoor die woord, maar heg nie betekenis daaraan nie (Tilton, 

2004:57-59).  

Uitgedrukte spraak is die gebruik van spraak om ’n konsep of gedagte verbaal uit te druk (Tilton, 

2004: 61). ’n Individu met outisme vind dit moeilik om emosionele uitdrukkings, houdings en 

gebare te verstaan. Hy verstaan nie wat die ander individu voel, dink of bedoel nie en kom voor 

asof hy sosiaal blind of afgestomp is (Peeters & Gillberg, 2000: 73). Dit kan daartoe lei dat die 

sib wat interaksie met die kind met outisme wil bewerkstellig, teleurgestel word indien hy nie 

ingelig word ten opsigte van die baie moontlike simptome van outisme nie. 

Die deelnemers het melding gemaak van hoe moeilik dit is om met die sib te kommunikeer en 

dat hulle nie dink die sib verstaan wat hulle sê nie. Aangesien kommunikasie tussen individue ’n 
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belangrike bousteen is vir ’n verhouding, is dit duidelik dat dit uitdagend is vir die kind om ’n 

goeie verhouding met die sib met outisme op te bou.  

 

• Die kind geniet dit om met die kind met outisme te speel 

Dit is moeilik om met ’n sib interaksie te bewerkstellig wat nie geïnteresseerd is om ’n vriend of 

iemand om mee te speel, te hê nie. Die kind kan later ophou om spel met die sib met outisme te 

inisieer, aangesien hy gedurige verwerping ervaar (Sicile-Kira, 2003: 145). Al die deelnemers 

aan die studie het egter gemeld dat hulle lekker met die sib met outisme kan speel, selfs al dink 

hulle nie dat die sib altyd verstaan wat hulle speel nie.  

Soos reeds genoem is dit ’n werklikheid dat sibbe jaloers kan raak op al die aandag wat die kind 

met outisme kry ten opsigte van die kleinste bietjie vordering, maar aan die ander kant is dit ’n 

positiewe ervaring wanneer die sib begin om speletjies met hulle te speel en interaksie te inisieer, 

waar hy voorheen geen belangstelling getoon het nie (Tilton, 2004: 113).  

Nog ’n aspek van outisme is ’n probleem in die ontwikkeling van verbeelding (Peeters & 

Gillberg, 2000: 73), wat daartoe kan bydra dat die kind nie in rolspel saam met die sib kan 

deelneem nie, aangesien dit verbeelding en abstrakte denke vereis. Deelnemers 2 en 3 het wel 

gemeld dat hul sibbe al lekker saam kan speel ten opsigte van rolspel, maar dit is ’n vaardigheid 

wat deur baie ure van terapie ontsluit is.  

Volgens Berk (2006: 600) is ‘rough-and-tumble’-spel en speel-speel rondjaag baie kenmerkend 

van die middelkinderjare-spelpatroon. Die voorkoms van ‘jagertjies’ en stoei op die bed kom 

ook duidelik na vore in al die onderhoude. Ooreenkomstig is Louw, Van Ede en Ferns (1999: 

329) van mening dat een van die belangrikste ontwikkelingstake tydens die middelkinderjare is 

om krag, koördinasie, balans en spierbeheer te verbeter, en sodoende ook liggaamlike beweging. 

Dit is waarskynlik om hierdie rede dat ‘rough-and-tumble’-spel so prominent na vore kom in die 

onderhoude. 

Kinders inisieer minder speelgedrag met die sib met outisme as die ouers, maar die sib met 

outisme rig meer interaksie na die kind as na die ouers. Ouers kompenseer meestal vir die kind 

met outisme deur meer interaksie te inisieer. As gevolg hiervan kry die kind nie genoeg 

geleentheid om spel met ouers te inisieer nie en moet ouers leer om spel binne perke te inisieer 

om ook aan die kind die geleentheid te bied om interaksie te bewerkstellig. In teenstelling 

daarmee kompenseer die kind nie vir sy sib met outisme se gebreke nie en bied sodoende aan die 
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sib die geleentheid om self sosiale interaksie te probeer en deur middel van oefening te 

bemeester (El-Ghoroury & Romanczyk, 1999: 249, 256). In ’n studie deur Kaminsky en Dewey 

(2001: 407) is bevind dat die kind minder prososiale gedrag, intimiteit en sorg van die sib met 

outisme se kant af rapporteer. Dit is egter duidelik as gevolg van die sib met outisme se gebrek 

aan aanvaarbare sosiale gedrag. 

Baker (2000: 66) is van mening dat sosiale interaksie toeneem, indien die kind bereid is om die 

ritualistiese en herhalende gedrag van die sib met outisme in ’n speletjie te inkorporeer. Dit dra 

by tot verhoogde affek en verlaging van herhalende gedrag by die sib met outisme, terwyl die 

sosiale interaksie, tydens die spel aangeleer, oorgedra word na ander situasies. Volgens Sibs 

(2004) kan die sib tot waardevolle stimulasie van die kind met outisme bydra, deur die kind op 

verskeie maniere te vermaak. Laasgenoemde blyk ook duidelik uit die deelnemers se terugvoer, 

byvoorbeeld Deelnemer 3 wat konserte vir die sib opvoer. 

• Kind voel soms dat eie behoeftes nie belangrik is nie en hy nie ruimte gegun word deur 

die sib met outisme nie 

In ’n normale verhouding tussen sibbe, is die sibbe afhanklik van mekaar vir kameraadskap, 

emosionele ondersteuning en hulp met alledaagse take (Berk, 2006: 576). In ’n sib-verhouding 

waar die een sib met outisme gediagnoseer is, is hierdie faktore egter meestal eensydig. Verder is 

dit moeilik om verhouding te bou en te vestig met iemand wat geen respek vir jou besittings het 

nie, gedurig jou persoonlike spasie binnedring en uitbarstings het (vergelyk Lainhart, 1999: 296; 

Sicile-Kira, 2003: 145). 

Baie aanpassings moet in die gesin gemaak word wanneer ’n kind met outisme die gesin betree. 

Dit sluit ook toegewings aan die sib sonder outisme in, wat hulle nie sou gemaak het as die 

situasie anders was nie. ’n Kind sal byvoorbeeld ’n televisiestel in sy kamer wil hê omdat die 

kind met outisme heeltyd die kanale verander of die televisiestel afskakel as hy in die sitkamer 

sy gunstelingprogram wil kyk (Tilton, 2004: 118).  

Dit is baie belangrik dat die kind sy eie spasie gegun sal word, waar hy aktiwiteite kan beoefen 

of objekte kan bêre wat vir hom belangrik is en waar die sib met outisme nie kan kom nie 

(vergelyk Sibs, 2004; Sicile-Kira, 2003: 145). Die sib met outisme moet gepas gestraf word 

indien hy die kind se besittings breek of beskadig, sodat die kind nie sal voel die sib kom met 

alles weg nie. Die kind moet ook tyd hê wanneer hy vriende ontvang, sonder om altyd die sib 

met outisme by die groepie te moet insluit (Sicile-Kira, 2003: 145-146). 
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3.4.3 Tema 3: Belewenis van ouers 

3.4.3.1 Verbale response van deelnemers 

 

Deelnemer 1 

• Dit is nie vir my sleg as my ma so besig is met alles nie, dan speel ek met my sussie. En as 

my ma met haar moet werk, haar bad, dan speel ek maar rekenaar of met my hondjie buite. 

• Ek dink dit is vir haar (ma) baie moeilik. 

• Tannie, ek het my pa gesê: “Pappa, ek gaan vir sussie mooi leer van diere.” 

Deelnemer 2 

• She’s a loving mom, she helps me through my troubles and my brother and she normally 

makes everything work. 

• I never get to see my mom alone, just me. Well, I’ve actually forgotten about that, I used to 

think that, but I’ve forgotten about it.  

• On my birthday sometimes we (he and his mom) go for like a whole day and Saturday we 

both went to Waterfront after surfing, I went surfing. 

• Sometimes when I get really angry with my brother, is when he’s screaming and screaming, 

and my mom’s under pressure, she’s working, she has to make the supper, she has to get us 

cleaned. And he’s screaming and I can see she’s under a lot of pressure, I just hate it and I try 

to shut him up. Because I love her and I just want to make it easy. 

• I also, sometimes my mom blames things on me – she’s like who did this or who opened 

that, then she says “(Deelnemer 2) was it you?” “No, it wasn’t me” “Are you sure you’re 

telling the truth?” I say: “Ja, it’s not me it was my brother.” See you can always blame it on 

your brother, and most of the time it is. And then sometimes it is me, but then I do say it was 

me. But she just sometimes think that I’m lying. 

• Sometimes the TV is not working or playstation… My mom asks me to go help him 

(brother). And then she tells him to come ask me and he says: “(Deelnemer 2), help with the 

tv” or “No, (Deelnemer 2), fix the tv” or “(Deelnemer 2), fix the playstation” or “(Deelnemer 

2), fix the hi-fi”. 
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• He is a very supportive dad and he helps me also with a lot of trials and things I go through 

with my brother. 

• I do get to see my dad alone on Wednesday nights and maybe on Fridays, just me and him, 

we go watch movies. 

• My dad treats my brother the same way my mom does.  

Deelnemer 3 

• It feels like… I feel left out sometimes, but my mom tries not to leave me out. 

• I understand, ‘cause she even told me that it wasn’t her choice, she didn’t want an autistic 

son. I mean it’s difficult. 

• Because he’s always like making noises and pulling your hair, when I’m sitting here 

watching a movie, and he goes there and jumps at my hair and I’m like ‘Ouch!!’ And my 

mom’s like ‘Don’t make such a noise!’ 

• Well, you can just tell them like stop it and you can just tell on them, like if (brother) pulled 

my hair, I go tell my mom, my mom would just say, ‘Ugh, he’s autistic’. And I’m feeling 

like, ‘Mom, this is real!!’ 

• Well, he’s (dad) trying to keep us even. More than my mom does. So he treats us, I would 

say fairly. 

• Ja, sometimes I feel like the odd one out – my sister needs attention, my brother needs 

attention and I’m just like go do this, do this yourself. 

Deelnemer 4 

• My mommy would like to come with me when I grow up. 

• My mom works very hard. 

• Dad is trying… 

Deelnemer 5 

• Soos my ma sy… Dis vir my baie lekker, want as my broer nou al die aandag kry nou by sy 

tutor in die middae, dan is my ma soos die heeltyd by my sport en sulke goed. Soos as ek 

wedstryde speel in die middae, hokkie of netbalwedstryde, dan gaan kyk sy elke wedstryd. 

Dan kan ons nou tyd saam spandeer. 
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• My ma het ook iets gesê van (broer en tutor) werk ook nou daaraan dat hulle saamloop soos 

links, regs, links, regs. Dat hy nou langsaan moet loop en kyk hoe werk dit. 

• My pa werk voldag, maar in die aande dan lê ons nou saam op die bank en dan praat ons oor 

wat het ons die dag gedoen en wat doen ons die naweek en sulke goed. En ons doen ook 

party goed lekker alleen.  

• Dit is partykeer vir my pa moeilik om met my broer te kommunikeer, want dis net nie… 

partykeer is my broer net nie in die ‘mood’ nie en dan, ons sien ook maar my pa min, en dan 

kan ons maar net nie… My broer is net, hy is mal oor mense, maar hy kan ook nie eintlik ’n 

gesprek voer nie. Hy sal net ja en nee en sy kop skud en sulke goed. Dis al wat hy omtrent 

kan doen. 

• Ja, dit was aan die begin was dit baie moeilik, want hy het omtrent al die aandag gekry en ek 

het baie uit gevoel. Maar my ouers probeer ons gelyk hou. 

3.4.3.2 Subtemas 

• Kind besef dat dit vir die ouers moeilik is 

Indien ’n kind met ’n versteuring gediagnoseer word, is daar altyd ’n moontlikheid dat die 

familie of ouers geblameer word deur individue wat dink die diagnose is deur die familie 

veroorsaak of versin. Dit is meestal ook die ma wat die ergste onder hierdie verwyte deurloop 

(Blakemore-Brown, 2002: 125, 192). Vir ouers is die diagnose van outisme ’n moeilike tyd, 

aangesien doelwitte, planne en behoeftes van die kind en gesin konstant hersien moet word 

(Tilton, 2004: 85). Volgens Rivers en Stoneman (2003: 390) speel die konteks van die familie ’n 

baie belangrike rol in die sib-verhouding. Dit wil sê die kwaliteit van die egpaar/ouers se 

verhouding bepaal in ’n groot mate die kwaliteit van die verhouding tussen die kind met outisme 

en die sib. 

Tilton (2004: 83) is van mening dat 50 tot 75% van huwelike waar ’n kind ’n versteuring het, in 

’n egskeiding eindig. Die feit is buite die bestek van die studie, maar wys tog op die spanning 

wat ’n gesin ervaar wanneer ’n kind met spesiale behoeftes lid van die gesin is. Met die diagnose 

van outisme sal die ouers verskeie emosies ervaar en deur verskillende stadiums van hantering 

gaan. Dit is so belangrik dat elke ouer toegelaat word om hierdie emosies te ervaar en te 

verwerk, sonder dat ander hom of haar laat skuldig voel. 

Alhoewel tye al baie verander het ten opsigte van die rolle van mans en vroue, bestee die vader 
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steeds minder tyd saam met kinders as die moeder. Tyd wat hulle saam met kinders bestee word 

ook anders opgedeel en alhoewel hulle bekwaam mag wees in basiese sorg vir die kind, is dit nie 

aktiwiteite wat hul gereeld beoefen nie. Wanneer die vader tyd saam met sy kinders deurbring, 

behels dit meestal aktiwiteite gekenmerk deur fisiese stimulasie en spel (Vasta et al., 2004: 610-

611). 

Oor die algemeen neem die vaders langer om die diagnose te aanvaar en poog konstant om die 

‘probleem op te los’ of te ontken dat die probleem bestaan en blameer ander vir die situasie. 

Vaders sien nie eintlik vordering in terapie nie en ervaar frustrasie aangesien hulle voel of hul 

hande afgekap is. Dit is gewoonlik eers wanneer die kind met outisme ’n adolessent is dat die 

vader die situasie begin aanvaar (Tilton, 2004: 85-86). Soms besef ouers nie dat kinders met 

outisme nie die verband tussen hul gedrag en lyfstraf kan verstaan nie. Hierdie stelling is veral 

waar van vaders wat aan die begin nie hul kind se werklike probleem verstaan nie, maar ná beter 

begrip van die versteuring bemagtig word om die kind met gepaste metodes, wat meer positief 

en suksesvol is, te dissiplineer (Blakemore-Brown, 2002: 206). 

Ouers van kinders met outisme is soms so oorweldig deur alles aangaande die versteuring, dat 

hulle nie altyd die nodige aandag gee aan die ander sibbe in die gesin nie (Tilton, 2004: 111). 

Verder bestee ouers wat deur baie spanning gaan en moeg is, nie soveel energie daaraan om 

regverdig te wees ten opsigte van die behoeftes van kinders nie (Berk, 2006: 576). Die stelling is 

belangrik, aangesien ouers van ’n kind met outisme daagliks voor verskeie uitdagings te staan 

kom wat frustrasievlakke laat toeneem en bydra tot moegheid. Dit kan ’n gevoel van 

magteloosheid meebring en verder hul ouerskapstyl (in Hoofstuk 2 bespreek) beïnvloed. 

Ouers moet versigtig wees dat hul eie behoeftes en die behoeftes van die kind sonder outisme nie 

opsy geskuif word omdat die kind met outisme se behoeftes meer ‘dringend’ is nie (vergelyk 

Lainhart, 1999: 295; Tilton, 2004: 114). Soms sal die kind selfs wens dat hy ook outisties kan 

wees, ten einde ook so baie aandag, soos sy sib, van ouers te kry (Cook, 2006).  

• Kwaliteit tyd saam met beide ma en pa is beperk en die kind voel soms nie deel van die 

gesin nie 

Sicile-Kira (2003: 145-146) is van mening dat ouers die kind op verskeie maniere kan help 

aanpas, naamlik deur kommunikasie oop te hou en die kind toe te laat en aan te moedig om vrae 

te vra en oor sy gevoelens te praat. Die kind moet herinner word dat alhoewel die kind met 

outisme meer aandag verg, dit nie beteken dat sy ouers minder lief vir hom is nie. Ouers moet 

verder aan die kind die nodige vaardighede leer om met die sib met outisme te speel of te 

kommunikeer en ook tyd alleen saam met die kind deurbring.  
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Die middelkinderjare is juis die jare wat die kind moet beweeg van ’n gevoel van 

minderwaardigheid na ’n gevoel van bekwaamheid (Erikson in Hergenhahn & Olson, 1999: 170-

171). Dit is belangrik dat ouers in hierdie situasie die kind help om die ontwikkelingsmylpaal te 

bereik deur soos reeds genoem aan hulle die ‘gereedskap’ te gee om met die sib met outisme 

interaksie te bewerkstellig en sodoende meer bekwaam in hul verhouding met die sib te voel. 

Soos reeds in Hoofstuk 2 genoem, neem die hoeveelheid tyd wat die kind tydens die 

middelkinderjare saam met die ouers bestee, af (Berk, 2006: 567). Die navorser is van mening 

dat hierdie feit moontlik ook ’n invloed kan hê op die wyse waarop die kind tyd saam met sy 

ouers ervaar - minder aandag as wat hy gewoond is, is dalk nie noodwendig as gevolg van die sib 

met outisme nie, maar ’n natuurlike deel van die ontwikkelingstadium. 

’n Verdere aspek om in ag te neem, is dat die kind tydens die middelkinderjare sy selfkonsep aan 

prestasies meet (vergelyk Berk, 2006: 404; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 348). Dit is belangrik 

dat ouers aan die kind die nodige erkenning gee vir prestasies behaal om sodoende ’n gesonde 

selfkonsep te handhaaf. 

3.4.4 Tema 4: Belewenis van tutors, terapie en vordering 

3.4.4.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 

• Watse diere se name kan sy sê? Sal sy ’n ‘puzzle’ kan bou van die aardbol? 

• Ek gee rêrig nie om as sy terapie kry nie, ek wil eintlik maar net hê sy moet beter word. So 

ander outjie sê sy gaan beter word, sy gaan net soos ek word as sy groot is. 

• Hoeveel jare gaan (tutor) met haar terapie doen? Tot sy so oud soos ek is? 

• Dis nie vir my snaaks om tutors en ander mense in die huis te hê nie, ek wil net hê sussie 

moet gesond word. Selfs al werk hier net enige iemand net om haar reg te kry. 

Deelnemer 2 

• I don’t know, I’ve also forgotten about all the people doing therapy, because I’m so used to 

all these things. Ja, I don’t really know, I don’t feel… I’ve gotten so used to that, that it 

doesn’t make a difference.  

• When someone new comes, they’re all very friendly – all the tutors are friendly, all the tutors 

I’ve ever met, so it doesn’t feel weird having them here. It’s like my teacher. Ja, (tutor) and 
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(tutor) sometimes helps me with my schoolwork when I’m stuck. 

• I wouldn’t mind if I had to go on the diet with him, I had to have billions of people in my 

house everyday, in and out, and I couldn’t go with my friends, as long as he be better. When 

he’s better, then we can go on with our lives normally and we can have friends. He can live 

his life and so can I. So I’d rather have him normal and being able to do things, eat things and 

have all the luxuries that normal people have. 

• I still remember the day he could start… He could do his multiplication and addition. 

• Ja, and I realized today when (brother) came home, he used to scream, he doesn’t scream 

anymore. 

• Ja, and I see all the people in my house, and my brother going to school and its actually 

working, its not all in vain. 

• ‘Cause he wasn’t as good as he is now. 

Deelnemer 3 

• Uhm, at first I had to like, uhm, initiate that I should play with him. But then he starts coming 

to me and he says: ‘Come let’s go play outside’ 

• Well, it felt strange to have tutors in the house, because I mean everything was like different, 

you know. And we have to like, I have to act very different to how I usually act, because 

well, I could just go up to mommy and say like ‘Mom could I please have a glass of water’ 

And, but its very different because I have to go get it myself when other people are here, 

because I have to try to act differently, because I can’t be how I usually am. 

• Now that I know (tutor) I can just, like if they’re in the middle playing with something and I 

can hear that they’re probably not busy doing like really important stuff. Sometimes they 

invite me to come. But I can just knock on the door and say ‘Can I play?’ Sometimes they 

say ‘Not now’ and sometimes they say ‘Sure come play.’  

• Well, what isn’t nice is like I can’t play with (brother) all day. And I can’t like just play with 

him and I can’t like just like do whatever I want with him. Like I said I like jumping on the 

bed and making a mess with him. I can’t do that because he’s busy. 

• He’s understanding… like English more and he knows more things now. So I can just tell 

him: ‘Stop it!!’ like three times and then he stops it.  

Deelnemer 4 
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• They are teaching her how to talk and about lots of things, tables, chairs…. 

• She has to learn a lot in a day. 

• I like it when the tutors are here. I like having people here that helps her. They are nice to me 

as well. Sometimes it’s weird to have them here. 

Deelnemer 5 

• Hy het ’n tutor, ’n spesiale juffrou by die skool en dan het hy in die middae een ook by die 

huis. Maandae het hy terapie by iemand, by hulle huis. 

• Ja, dis moeilik, want my ma het gesê wanneer hulle nou daar is, bly net weg daar en soos dan 

kan ek nou nie TV kyk nie en ek kan nie daar verby loop altyd nie. Ja en hulle doen goed, sy 

leer nou vir hom goed aan en dan moet ons familie net daarby aanpas. 

• Ja, maar dis ook nogal lekker dat daar nou iemand hier is, want… maar in die aande as sy 

nou gaan, vertel sy vir my ma wat het hulle die dag gedoen en dan vertel sy vir my en my pa. 

Dan weet ons nou wat gebeur het en wat ons nou moet doen en sulke goed. 

• Toe hy nog in ’n gewone klas was het hy gewone huiswerk gekry, maar nou doen hy… Sy 

huiswerk is net soos klankies wat hy moet doen, drieletter- en vierletter-woorde en partykeer 

doen hy sommetjies en lees en sulke goed. 

• Ek weet nie eintlik hoekom ek hom nie mag help nie. Ek het nog nooit eintlik probeer nie, 

want hy… Dis nogal moeilik, ek bedoel my ma het hom altyd gehelp, maar sy het altyd 

gesukkel met dit, maar nou help sy tutor hom. Hulle doen dit so speletjie, sy weet hoe om dit 

te doen. 

3.4.4.2 Subtemas 

• Kind gee nie om dat tutors by die huis is nie, solank die sib net beter word 

• Kind is verheug oor vordering wat sib in terapie maak 

Volgens Hastings (2003a:141) is daar geen verhoogde aanpassingsprobleme by die kind in 

verband met die ABA wat gedoen word nie. Sosiale ondersteuning is ’n belangrike aspek wat die 

impak van outisme op die kind wat nie outisme het nie, teenwerk. Met laasgenoemde stelling in 

ag geneem, is dit duidelik dat die portuurgroep ’n belangrike rol te speel het in die aanpassing 

van die kind by sy situasie. 

Die navorser kon nie nog inligting aangaande die effek van die sib met outisme se terapie op die 
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kind se belewenis bekom nie. Daar blyk ’n tekort aan literatuur te wees ten opsigte van hierdie 

spesifieke aspek van belewenis van die kind. 

3.4.5 Tema 5: Belewenis van vriende en die gemeenskap 

3.4.5.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 

• En dan is daar ander dae wat my ander maatjie na my toe kom, tannie, dan bespring (sussie) 

vir (vriend). Sy hou baie van hom. 

• Ek voel ’n bietjie snaakserig as maatjies kom kuier, maar almal gee vir my om oor ek sulke 

sussie het. Soos nou, hulle sal nie vir my ‘bad’ goed sê nie. Ek dink net nou aan, hoe moet ek 

nou sê? Want hulle sal nie verstaan wat beteken outisme nie en hulle sal dink sy is gestrem of 

iets. 

• As iemand my sussie seermaak… By my ou skool het iemand haar seergemaak, toe gaan ek 

in en ek sal daai kind baie hard pak gee. 

• Hulle gaan my dan terg. Ek voel nie ek word anders hanteer as ander kinders omdat my 

sussie so is nie. Hulle sal my nie spot nie, maar tannie ek is net bang hulle gaan. 

• Ek sal wil hê dat hulle moet gaaf wees met my sussie en ook met haar speel. My ander 

vriend, hy doen alles vir haar, hy speel met haar…  

Deelnemer 2 

• Well, not normally rude, but normally like if my brother were in the car, driving back from 

my friends’ party, I was going to sit in the front and my brother was going to sit in the back, 

then my friend said he doesn’t want to sit next to my brother. And then he said… I went to 

the back and he said, ‘No, I’m just joking’. He probably meant that, but then said that just to 

make me feel better. 

• Well, I don’t normally have friends that come over that don’t know my brother. I had my 

best friend last year, and all the years until grade two, (friend), he was my very very best 

friend and he loved my brother like I do. Ja, and (brother) really, he used to say when (friend) 

was coming: “(Friend), (Deelnemer 2)’s house come play, sleep over”. And so, ja, he and 

(friend) and (friend) were the only friends that really weren’t rude about him. 

• And when (friend) used to come, when he was still my friend, he used to swim with us. He 
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used to swim with me and (brother) in the pool and he used to have fun with (brother). And 

then we played hide and seek. Ja, (friend) moved schools now, so he’s not in my school and 

so ja. My brother kept asking where’s (friend) for about a month, and then stopped.  

• Oh, (friend) loved my brother. 

 

Deelnemer 3 

• Well, my best friend, she got to know (tutor). They also treat (brother) nicely, sometimes we 

go together, like in the summer, (tutor) and (brother) used to go swim. And do stuff like in 

the pool, when the pool was clean. And then me and (friend) would like also come and we 

would like have splashing pots, you know like two against two. And it was lots of fun, 

because my friends were actually nice to (brother), we were both nice to (brother).  

• And we both did the same thing to him together. Like one wouldn’t just say, okay I’m going 

to tease (brother) – we would both go have to tease him. We wouldn’t ever do it just one. 

• It just makes it more fun – more of a show to tease him with my friends. 

• If we go somewhere – sometimes it’s embarrassing. 

Deelnemer 4 

• My friends are nice to her. 

Deelnemer 5 

• Soos party kinders, aanvaar hom net nie soos hy is nie en dit is vir my glad nie lekker, soos 

wanneer ons nou in die dorp stap en hulle kyk hom so snaaks aan nie. 

• Ek het my twee beste maats, hulle verstaan dit heeltemal. Hulle kom en dan sê hulle vir hom 

hallo. En dis vir hulle so oulik, want ek het nou so klomp maats en dan raak hy deurmekaar 

met die name. Dan noem hy die een (vriend) en die een (vriend) en dan ruil hy die name om. 

Maar hulle speel lekker saam met hom en dink hy’s ‘cute’ en alles. Hulle hou van hom. 

• Ja, dis iets wat my wel kwaad maak as iemand soos vir my sê nee hy kan nie hier wees nie, 

hy pas nie in nie. Hy moet nou gaan, nee hy was so en so en so. Sulke goed, dit maak my 

nogal baie gefrustreerd, want hy kan mos nou nie help hy is so nie, hy moet maar nou net 

inpas iewers. En ek gee ook nie eintlik om wat hulle doen met hom nie, hy moet net reg 

wees. 
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• Wanneer my ma’le, soos nou met die nuwe ‘mall’. Nou (winkel) is sy gunsteling winkel. En 

dan moet ek vir hom gaan kyk daar en ek hou nie daarvan nie. En as ek hom daar moet gaan 

haal: ‘(Deelnemer 5), gaan haal gou jou broer.’ Dan gaan haal ek hom en dan wil hy nie kom 

nie. Dan sal hy nou eers so skop en slaan en dan kyk almal vir my en dan verstaan hulle dit 

net nie. 

3.4.5.2 Subtemas 

• Ervaar dat gemeenskap nie verstaan waaroor dit gaan nie en tree beskermend teenoor 

sib op 

Deel van wat dit so moeilik maak vir die gesinslede van kinders met outisme is dat hulle fisies 

normaal lyk en meestal pragtige kinders is. Die gemeenskap begryp nie die vreemde gedrag of 

uitbarstings wat die kind openbaar nie en is meestal van mening dat ‘die kind net stout is’. 

Buitestaanders staar en kritiseer gesinslede wat saam met die kind is, wat die individu se self-

vertroue ten opsigte van hantering van die kind kan vernietig (vergelyk Lainhart, 1999: 295; 

Tilton, 2004: 135).  

Die gedrag van ’n kind met outisme in die publiek of saam met maats, kan beslis vernederend 

wees vir die sib (vergelyk Harris, 1994: 20; Lainhart, 1999: 296), waarna die sib soms skuldig 

voel oor hierdie gevoel van vernedering (Cook, 2006). In ooreenstemming hiermee het 

Deelnemer 5 dit baie duidelik gestel dat sy skaam voel as haar boetie in die winkel begin skree.  

• Omring self met maats wat begrip toon vir situasie 

Soos wat die kind ouer word, is hy al hoe meer bekommerd oor sy vriende se reaksie ten opsigte 

van die sib met outisme (Sicile-Kira, 2003: 145). Daar moet in gedagte gehou word dat die jong 

portuurgroep nie dieselfde sosiale inhibisies het as volwassenes nie en dus maklik die kind met 

’n sib met outisme sal terg (Cook, 2006).  

Soms beïnvloed die sib met outisme die ander kind se sosiale lewe, ander tye het dit nie ’n 

invloed nie. Die kind wat ’n sib met ’n versteuring het se uitkyk op die lewe verskil aansienlik 

van die res van sy portuurgroep. Dikwels word die kind met ’n sib met spesiale behoeftes by die 

skool geterg. Die kind se reaksie is gewoonlik om op te kom vir die kind met outisme en homself 

sodoende van die porturgroep te vervreem (Tilton, 2004: 118-119). Volgens Sicile-Kira (2003: 

145) moet dit moeilik wees vir die kind om vriende oor te nooi as hy weet sy sib met outisme sal 

vreemde gedrag openbaar.  

Harris (1994: 38) is van mening dat die kind soms die sib met outisme sal spot om by sy portuurs 
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te probeer inpas. Ouers moet hierdie situasie met die uiterste sensitiwiteit en begrip hanteer en in 

ag neem dat die kind deur ’n moeilike tyd gaan. Deelnemer 3 het erken dat sy soms saam met 

maatjies die boetie met outisme terg; die ander deelnemers het laat blyk dat hulle hul sib met 

outisme sal beskerm en ten alle koste vir hom sal opkom. Die deelnemers het laat blyk dat die 

maats wat hulle kies kinders is wat begrip vir hul situasie het en selfs maats maak met die sib 

met outisme. Soos voorheen genoem (Berk, 2006: 600) word spel tydens die middelkinderjare 

gekenmerk deur ruwe spel en stoei. Sommige van die deelnemers het gemeld dat hul vriende 

lekker saamspeel wanneer hulle met die kind met outisme stoei en jaag.  

Kinders het verskeie motiverings ten opsigte van hulle keuse van vriende tydens alle fases van 

ontwikkeling. Tussen agt- en tienjarige ouderdom word vriendskap gekenmerk deur wedersydse 

vertroue en hulpverlening, aangesien die verhouding meer sielkundig gebaseer is. Dit beteken 

dat beide besluit hulle wil vriende wees, omdat hulle mekaar se persoonlike eienskappe waardeer 

en op mekaar se behoeftes kan reageer. Vertroue en ondersteuning is die kenmerkende 

eienskappe van die verhouding (Berk, 2006: 604-605). Vanaf elfjarige ouderdom omvat 

vriendskap drie belangrike komponente, naamlik sielkundige nabyheid, wedersydse begrip, 

asook lojaliteit (Buhrmeister in Berk, 2006: 605). 

Kaminsky en Dewey (2002: 231) het lae vlakke van alleenheid gevind in sibbe van kinders met 

outisme, maar alleenheid het ook gekorrelleer met sosiale ondersteuning van vriende. Dit 

beteken dat hierdie kinders nie noodwendig ’n tekort aan sosiale ondersteuning van vriende het 

nie. Dit wil vir die navorser voorkom asof ’n belangrike maatstaf vir die vriende wat die 

deelnemers huis toe bring, is dat die vriend sy sib met outisme moet aanvaar en begrip toon vir 

die situasie waarin die kind homself bevind. Volgens Sibs (2004) is dit egter belangrik dat daar 

aan die kind die spasie gegee word om vriende te ontvang sonder dat die sib met outisme 

konstant inmeng. Harris (1994: 38) is van mening dat die kind sonder outisme moet 

aangemoedig word om aktiwiteite buite die gesin te beoefen en nie te veel verantwoordelikheid 

vir die sib met outisme te neem nie. 

Dit is interessant dat die spanning wat die kind se ouers ervaar verband hou met die mate 

waartoe die kind sukkel om te sosialiseer (Pilowsky et al., 2004: 862). Sosialisering is egter 

belangrik omdat dit moontlik gesonde aanpassing van die kind met ’n sib met outisme kan 

fasiliteer. ’n Ander sib kan ook hierdie rol vervul, aangesien dit ’n maatjie is wat presies weet 

waardeur die sib gaan (Kaminsky & Dewey, 2002: 231).  

3.4.6 Tema 6: Belewenis van dieet 
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3.4.6.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 

• Hoekom moet hulle nou op hierdie spesiale dieet gaan? 

• (Volwassene) gee vir haar drank. Dan sê my ma: ‘Hou op vir haar gee, want sy mag mos nie 

Coke drink nie, daar is kafeïene in.’ En toe sy dit drink toe raak sy so (draai in die rondte). 

Deelnemer 2 

• I do eat like pizza in front of him and things like that. We try to keep it away from him, but 

he does get it sometimes. 

• I really experience and I do remember the diets, because I can’t have… like my friends can 

have sweets in the cupboards and they can have bread or cheese in the fridge. Everything in 

the fridge, like fruits and everything, and yoghurts and all that kind of stuff. But I mean, I 

don’t need stuff, I’ve got my bread and milk, I can survive. 

• No, the diet stuff is not a problem. It’s not always the diet stuff that’s a problem, but 

sometimes I’m picky with my food. And my mom makes meals that he can’t eat. And then I 

don’t eat it and then nobody eats it. 

Deelnemer 3 

• He is not on the diet and if, umm, he was on the diet I would also probably go on the diet, 

because he would be so jealous and it would be hard for me. 

Deelnemer 4 

• Deelnemer 4 se sussie is nie op die dieet nie. 

Deelnemer 5 

• Daai dieet… dit is baie moeilik om by te hou. 

• Dit is, my ma, sy ‘cheat’ so partykeer, want soos party naweke gaan ons see toe, ons het ’n 

huisie daar. Nou gaan ons daarnatoe, as ons terugkom, weet hy nou hy kry KFC en hy mag 

nie KFC kry nie. Maar dan gee ons vir hom KFC en partykeer dan… soos hy is op ’n stadium 

kon hy net nie lekker funksioneer nie, want hy was mal oor enige ‘chips’. En nou mag hy net 

‘Lays Lightly Salted’ eet, maar nou die probleem is hy raak nou moeg vir ‘Lays Lightly’. 
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• Ja, maar hy hou eintlik van die idee, want hy is mal oor rys en vleis, en hy eet elke ete rys en 

vleis. 

• Ek is nie eintlik so groot ‘chips fan’ nie, maar eks mal oor lekkers en ‘chocolates’ en goed, 

maar die ding is hy eet nie die goed wat ek eet nie. Soos hy sal ’n lekkertjie daar sien en hy 

sal dit los, hy sal verby loop – hy stel nie eers belang in ’n lekkertjie nie. En ek sal daar verby 

loop en ek sal die heeltyd daarvoor kyk en as my ma nie kyk nie sal ek hom vat. 

• En hy eet… soos hy haat groente. Groente haat hy en vrugte ook. En ek is nou weer mal oor 

vrugte en groente is ‘okay’, maar dis nou nie my grootste ding nie. Maar hy eet glad nie wat 

ons eet nie. 

3.4.6.2 Subtemas 

• Dit is duidelik dat die dieet ’n groot impak het op die deelnemers se toegang tot kos wat 

die sib met outisme nie mag eet nie 

Die dieet waarvan hier melding gemaak word staan bekend as die GFCF-dieet (gluten-free, 

casein-free), met ander woorde alle gluten en kaseïen word uit hul dieet gesny. Dit wat uitgesny 

word, sluit onder andere brood, rog, hawermout en suiwelprodukte in. Die dieet word gemotiveer 

deur die hipotese dat outisme moontlik ’n metaboliese versteuring of outo-immuunsiekte is en 

die liggaam ’n toksiese reaksie op gluten het. Hierdie reaksie beïnvloed die sentrale 

senuweestelsel. Omdat kaseïen se molekulêre struktuur sterk ooreenkom met gluten, word dit 

ook uit die dieet gesny. Saam met die dieet kry die kind met outisme ook vitamien-aanvullings 

soos Vitamien B6 en Magnesium (om die hoë dosisse van Vitamien B6 teen te werk). Vitamien 

B6 verbeter oogkontak, sosiale interaksie en spraak, en verlaag self-stimulerende gedrag en 

‘tantrums’ (Tilton, 2004: 223-224).  

Die navorser kon geen inligting kry aangaande die kind met ’n sib wat met outisme gediagnoseer 

is, se belewenis van die dieet nie. Uit die onderhoude is dit egter duidelik dat hulle dit moeilik 

vind. Eerstens omdat hulle sib nie al die lekker kosse kan eet wat hulle kan eet nie, en tweedens 

omdat kosse waarvoor hulle lief is, soms nie algemeen in die huis aangehou word nie, vir ingeval 

die sib met outisme dit in die hande kry. 

3.4.7 Tema 7: Rol van geloof 

3.4.7.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 



 

 

70

• (Sussie) is omtrent eerste op die lys. Maar eintlik is Jesus, maar my ma en my sussie..., ja, 

my ma en my sussie is tweede op die lys. 

• Ek moet begin vir haar Bybel ook lees. …ek het elke aand gebid dat sussie gesond word. 

Deelnemer 2 

• I know that God can provide, and He can do anything for us. Why worry when you can give 

it to God and pray to God about them. I pray to God that he will be healed and it’s working. 

It’s a work in progress, so just stick in there, it will happen. Maybe… 

Deelnemer 3 

• Geen melding gemaak van geloof nie 

Deelnemer 4 

• Geen melding gemaak van geloof nie 

Deelnemer 5 

• Geen melding gemaak van geloof nie 

3.4.7.2 Subtemas 

• Om in geloof te lewe en te vertrou is belangrik 

Volgens Tilton (2004: 90) moet dit waarin die gesin glo die hoogste prioriteit in hul lewe geniet. 

Dit is die basis van wie elke individu is en hoe hy met mense om hom omgaan. Indien die 

geloofsisteem afgeskeep word, loop die individu en in hierdie geval die gesin die risiko om 

hulself te verloor.  

Alhoewel dit nie die fokus was in die onderhoude nie, het twee deelnemers hul geloof as 

belangrike aspek van hul ‘oorlewing’ opgehaal, wat in lyn is met die bogenoemde skrywer se 

opinie.  

3.4.8 Tema 8: Belewenis van gesin in geheel 

3.4.8.1 Verbale response van deelnemers 

Deelnemer 1 
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• Ek wil net hê dat sy nou gesond kom en dat ons nou ’n goeie gesin kan wees. Dit beteken my 

sussie is gesond en ek, my ma en hond en vissies speel net baie. En wil net ryk wees en baie 

goete kan koop. En lief wees vir mekaar. 

Deelnemer 2 

• I do get irritated sometimes – very often. And then sometimes he frustrates me and my mom 

fights and says what’s wrong and I say I really don’t know, but then it’s my brother. And 

sometimes like I wouldn’t say it, but sometime he starts a chain of fights and arguments. And 

sometimes I also start, I irritate him and sometimes I’m rude to him like he is to me, because 

you would be like that to a normal brother. Then he starts screaming and mom starts getting 

angry, then I speak to mom and ask something, I don’t know obviously something wrong, 

then she screams at me, and everyone is screaming at each other. My brother starts 

screaming, then it’s like hell in the house. 

• It’s crazy sometimes. But I mean my mom’s very helpful and my dad’s also helpful. 

Deelnemer 3 

• Like sometimes we do things that other families may not do. 

• I think it’s hard for them (parents) because they like have to handle three kids, I mean the one 

kid is lying on the couch, watching a movie, (baby)’s like spilling all her food everywhere, 

my brother is jumping around singing songs and I’m asking for blankets and water and hot 

chocolate and… I think it’s pretty difficult for them. 

• Yes, we’re progressing as a family. 

• Well, when I am helping (brother), like say (baby) is crying and (brother) is having a 

tantrum, I calm him down. Like when he used to have meltdowns, I used to like put on a little 

show for him and he would start laughing and he would then like be fine again. But that was 

before (baby) was born, but it used to help my parents, because they finally have some peace 

again. 

• I like helping my parents, it’s a big job, but it’s nice… Like sometimes I wake them up with 

a big breakfast in bed and sometimes I clean the house. But my brother and sister get more 

attention than me, because they’re younger than me, and I can understand, I got the attention 

when I was the only child. 

• And my parents, when they found out, they were freaking out, but I was like: ‘This is okay’. 
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Deelnemer 4 

• Mommy and daddy helps (sister) a lot with things. 

Deelnemer 5 

• Dis ek en my broer en my ma en my pa en dan het ons nou ’n hond en ’n kat en ek wil so 

graag ’n voël hê maar ek mag nie een kry nie. 

• Ons is ’n baie lekker span wat saamwerk. 

3.4.8.2 Subtemas 

• Die kind openbaar vertroue in die gesin se vermoë om uitdagings te hanteer en aanvaar 

sy rol in die gesin 

Met die diagnose van outisme by die kind was en is daar ’n verlies aan drome en het die 

toekoms-prentjie baie verander (Tilton, 2004: 18). As gevolg van die sosiale gebreke van ’n kind 

met outisme speel die gesin die belangrikste rol ten opsigte van geleentheid vir hom om 

interaksie met andere te bewerkstellig. Die tipe interaksie wat die hele gesin met die kind met 

outisme het, bied hom die geleentheid om aanvaarde sosiale vaardighede aan te leer en te oefen 

(El-Ghoroury & Romanczyk, 1999: 249).  

Ouers speel ’n baie belangrike rol in die kind se ontwikkeling, aangesien die kind by die ouers 

morele, kulturele en godsdienstige waardes aanleer (Meyer & Van Ede, 1999: 62). Verder speel 

die bindingstyl van die kind met sy ouer (Baron & Byrne, 2000: 306-307), asook die 

ouerskapstyl (vergelyk Berk, 2006: 566; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 356-357; Vasta et al., 

2004: 607-609; Wenar & Kerig, 2000: 35-36) in Hoofstuk 2 bespreek, ’n baie belangrike rol in 

die wyse waarop die kind die wêreld beskou en betree. Ouers moet versigtig wees om nie hul 

gesin te isoleer van ander nie (Sicile-Kira, 2003: 126), aangesien ondersteuning van familie en 

vriende belangrik is om balans in die situasie te handhaaf. Depressie kom algemeen voor by 

familielede van individue met outisme. Die moontlikheid daarvan moet ondersoek word, veral as 

lede van die gesin, insluitende kinders, deur ’n moeilike aanpassingstyd gaan (Lainhart, 1999: 

294). Gesinne is beter aangepas indien hulle toegang het tot sosiale ondersteuning (Hastings, 

2003a: 141), wat weereens as motivering dien dat hierdie gesinne nie hulself van die 

gemeenskap en familie moet onttrek nie. 

Konstante geneul, konfrontasies en skree-sessies kan die kind met outisme, asook die hele gesin 

ontstel en verder ontwrig. Ouers word uitgeput deur te sukkel met afsprake met professionele 

persone, asook die eise wat hul kind met outisme, asook sy sibbe, stel (Blakemore-Brown, 2002: 
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206-207). Mans en vroue het verskillende hanteringsmeganismes ingebou en dit is belangrik om 

te begryp dat die een manier nie beter is as die ander nie (Tilton, 2004: 87). Die navorser ag dit 

ook belangrik dat die ander kinders in die gesin die konsep sal verstaan.  

Die navorser is van mening dat bogenoemde stelling net so van toepassing is op die ander 

kinders in die gesin as die ouers. Om hierdie rede moet hulle ook die kans gegun word om die 

emosies te ervaar en uit te druk. Kinders is konstant bewus van alles wat in die gesin aangaan en 

die spanning wat hul ouers ervaar om die hele gesin aan die gang te hou, wat dan gevolglik ook 

spanning op die kind plaas (Sicile-Kira, 2003: 124).  

Sommige kinders met outisme het die geneigdheid om uit die huis uit weg te loop (Tilton, 2004: 

51), soos Deelnemer 1 tydens onderhoudvoering vertel het. Die navorser is van mening dat die 

gedurige vrees dat die sib met outisme kan wegraak, ’n invloed op die kind kan hê en 

voorsorgmaatreëls in plek gestel moet word dat die sib met outisme nie vanself uit die huis kan 

kom nie. Dit is egter ’n projek waaraan die hele gesin moet werk om spanning te verminder 

(Tilton, 2004: 52). Uit die onderhoude is dit duidelik dat die meeste van die deelnemers baie in 

en om die huis help, asook help met die versorging van die sib met outisme (vergelyk Sibs, 

2004). 

3.4.9 Ander algemene opmerkings 

Die kind met ’n sib met outisme kan homself tot negatiewe of aandagsoekende gedrag rig om 

ook aandag van volwassenes en ouers te verkry (Tilton, 2004: 114). Alhoewel die kind baie lief 

kan wees vir die sib met outisme, kan hy ook ander emosies ervaar, soos jaloesie aangesien die 

sib so baie aandag kry, aggressie, vernedering, skuld, asook beskerming van die sib (Anon in 

National Autistic Society, 2005). 

Verskeie faktore dra by tot aanpassing van die kind, naamlik die sib se graad van outisme, 

grootte van die gesin, die ouderdom van die kind tydens die diagnose van outisme, asook die 

ouderdom en geslag van die kind. Per slot van sake is die grootste voorspeller van aanpassing die 

ouers se houding en verwagtinge van die situasie. (Sicile-Kira, 2003: 145). Hastings (2003b: 99, 

102) het in ’n studie gevind dat seuns en jonger sibbe van die kind met outisme minder 

prososiale gedrag openbaar en dat die sib van ’n kind met outisme wel verhoogde risiko het vir 

swak sielkundige aanpassing in vergelyking met ander kinders. Om hierdie rede is dit baie 

belangrik vir professionele individue om ook aandag aan die sibbe te gee ten opsigte van die 

behoeftes van die gesin.  
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In teenstelling hiermee het Pilowsky et al. (2004: 862-863) gevind dat sibbe se aanpassing nie 

noodwendig geaffekteer word deur die sib met outisme nie, maar dat, soos wat die sib ouer word, 

dit eerder vermoë om empatie vir die sib te toon, verbeter. Die navorsers het verder bevind dat 

geslag of ordinale posisie in die gesin nie ’n definitiewe invloed het op die emosionele en sosiale 

aanpassing van die kind nie. Ooreenkomstig daarmee het Verté, Roeyers en Buysse (2003: 193) 

bevind dat sibbe van kinders met outisme nie kenmerkend meer aanpassingsprobleme het as 

kinders met sibbe sonder outisme nie.  

Belangrik om in ag te neem is dat die sielkundige toestand van die moeder en die gedrag van die 

sib met outisme, nie kenmerkend bydra tot die kind se sielkundige aanpassing nie. Die 

meerderheid sibbe van kinders met outisme sal kan baat vind by terapeutiese intervensie waar 

hulle aan spesifieke probleme en bekommernisse kan uiting gee (vergelyk Hastings, 2003b: 102; 

Sigman & Capps, 2002: 186), wat beslis oorweeg moet word indien die kind nie volgens 

verwagtinge op skool presteer of sosiaal na wense ontwikkel nie (Lainhart, 1999: 296). ’n Aantal 

studies het getoon dat sibbe van kinders met outisme goed aangepas is, ten spyte van die 

stressors waarvoor hulle te staan kom (Pilowsky et al., 2004: 863). 

Een van die belangrikste ontwikkelingstake tydens die middelkinderjare is dat die kind beweeg 

van ’n baie egosentriese houding na ’n beskouing van situasies, gevoelens, gedrag en idees 

vanuit sy eie, asook ander se persoonlike perspektief (vergelyk Meyer & Van Ede, 1999: 81; 

Wenar & Kerig, 2000: 39). Verder begin die kind in sy middelkinderjare desentreer, wat beteken 

dat hy verskeie aspekte van ’n situasie in aanmerking neem wanneer die situasie oorweeg word 

(vergelyk Berk, 2006: 242; Louw, Van Ede & Ferns, 1999: 332; Meyer & Van Ede, 1999: 79). 

Hierdie bogenoemde eienskappe dra by tot die kind se begrip vir sy eie en ander lede van die 

gesin se aksies en dra daartoe by dat hy hierdie aksies meestal in die regte konteks sal beskou. 

3.5 Samevatting 

In Hoofstuk 2 is outisme en die middelkinderjare uiteengesit om as basis vir die empiriese studie 

en navorsingsbevindings, Hoofstuk 3, te dien. Deur middel van ongestruktureerde onderhoude 

het die navorser data ingesamel, waarna dit getranskribeer is. Agt temas is geïdentifiseer en met 

die bestaande literatuur in verband gebring. 

Uit die onderhoude het dit geblyk dat die deelnemers werklik wil hê dat die sib met outisme al 

die nodige hulp moet kry en alhoewel hulle baie frustrasie ten opsigte van die sib met outisme 

ervaar, hul baie lief vir die sib is en sonder twyfel die versorgende rol van die ouer kind 

aanneem. Verder blyk dat die deelnemers besef dat die situasie eise aan hul ouers stel en dat 
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hulle weet die aandag wat die ouer nie aan hulle kan gee nie, nie beteken dat hul ouers nie lief is 

vir hulle nie. Vriende maak ’n belangrike deel van die deelnemers se sosiale sisteem uit, 

alhoewel hulle hulself met vriende omring wat begrip toon vir hul situasie en die sib met outisme 

aanvaar. 

Ter afsluiting blyk dit dat die deelnemers al baie gedink het oor hoe die sib met outisme hul lewe 

beïnvloed. Daar is beslis ’n mate van volwassenheid by hierdie kinders, deurdat hulle met baie 

situasies gekonfronteer word ten opsigte van die sib met outisme, wat nie die geval is in gesinne 

waar ’n sib nie ’n versteuring het nie. 

In die volgende hoofstuk word die studie saamgevat en word daar gekyk of die doelstelling en 

doelwitte vir die studie wel bereik is. 

�� 
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4 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

4.1 Inleiding 

Uit die navorsingsresultate wat in Hoofstuk 3 bespreek is, word gesien dat die teenwoordigheid 

van ’n sib met outisme ’n definitiewe impak het op die kind in sy middelkinderjare se belewenis 

van die gesin. Die doel van hierdie hoofstuk is om aan te dui of die doel en doelwitte wat in die 

studie gestel is om die navorsingsvraag te beantwoord, bereik is. Daar word eers op die 

navorsingsvraag gefokus om ’n goeie prentjie te kry van die studie wat uitgevoer is, waarna die 

doelstelling en doelwitte bespreek word om te kyk of dit wel bereik is. Na afloop van die 

bespreking word elke hoofstuk in die navorsingsverslag saamgevat, waarna gevolgtrekkings en 

aanbevelings ten opsigte van die studie gemaak word. 

4.2 Navorsingsvraag 

Aangesien die navorser verkennende navorsing onderneem het en ’n kwalitatiewe studie 

dienooreenkomstig uitgevoer is, is die volgende navorsingsvraag voor aanvang van die studie 

geformuleer: Wat is sibbe van kinders met outisme se belewenis van hul gesin? 

Die navorsingsvraag is beantwoord aangesien die resultate van die empiriese data aangedui het 

dat daar verskeie aspekte is wat bydra tot die sib van ’n kind met outisme se belewenis van die 

gesin.’n Beskrywing van die sib van ’n kind met outisme se belewenis van die gesin is ook 

gegee. 

4.3 Bereiking van doelstelling en doelwitte 

Aangesien die doelstelling en doelwitte aan die begin van die studie in Hoofstuk 1 gestel is om 

die studie te rig, ag die navorser dit noodsaaklik om daarop te fokus ten einde vas te stel of dit 

wel bereik is. 

4.3.1 Doelstelling 

Die doelstelling van die studie was om sibbe van kinders met outisme se belewenis van die gesin 

te verken en te beskryf. 

Bogenoemde doelstelling is soos volg bereik: Deur middel van ’n basis uit die bestaande 

literatuur en inligting vanaf kenners verkry, is inligting versamel wat benut is as konseptuele 

raamwerk om sodoende individuele ongestruktureerde onderhoude met die vyf deelnemers te 
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voer. Op hierdie manier is die toepaslike empiriese data ingesamel. Daarna is die empiriese data, 

waarin verskeie herhalende temas geïdentifiseer is, deur middel van aanhalings uit transkripsies 

van die onderhoude weergegee en met die bestaande literatuur in verband gebring. Deur dié 

proses is ’n duidelike prentjie van die kind se belewenis verkry. 

4.3.2 Doelwitte van die studie 

Konkrete en uitvoerbare doelwitte is geformuleer om bogenoemde doelstelling te bereik. Die 

doelwitte van die studie sal vervolgens afsonderlik bespreek word: 

Doelwit 1: Om outisme, gesinsverhoudinge of –interaksie en belangrikste 

ontwikkelingsmylpale tydens die middelkinderjare te beskryf, ten einde die konsepte in 

terme van die bestaande literatuur te verduidelik en ‘n konseptuele raamwerk daar te stel. 

Hierdie doelwit is bereik, aangesien die navorser met behulp van die bestaande literatuur en 

gesprekke met kenners inligting ingesamel het en ’n teoretiese basis opgebou het oor outisme en 

die ontwikkelingstake tydens die middelkinderjare. Hierdie inligting is in Hoofstuk 1 uiteengesit 

en het as basis gedien vir die onderhoude. Die belangrike konsepte is in Hoofstuk 2 uiteengesit. 

Die literatuurstudie is egter tot ná die empiriese studie beperk om te verhoed dat die studie deur 

vooropgestelde idees en opinies gekontamineer word. 

Doelwit 2: Om die resultate van ongestruktureerde onderhoude met sibbe van kinders met 

outisme weer te gee en te analiseer en met die literatuur te kontroleer. 

Die empiriese studie is uitgevoer deurdat die navorser individuele ongestruktureerde onderhoude 

as data-insamelingsmetode benut het om die sib van ’n kind met outisme se belewenis van die 

gesin tydens die middelkinderjare weer te gee. Vyf deelnemers is in die studie betrek, aangesien 

die kriteria spesifiek was. Die agt temas wat geïdentifiseer is, is soos volg: 

• Tema 1: Die kind se begrip van outisme.  

• Tema 2: Die belewenis van sib-verhouding.  

• Tema 3: Die kind se belewenis van sy ouers.  

• Tema 4: Die kind se belewenis van tutors, terapie en vordering.  

• Tema 5: Die kind se belewenis van vriende en gemeenskap. 

• Tema 6: Die kind se belewenis van die dieet.  
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• Tema 7: Die rol van geloof. 

• Tema 8: Die kind se belewenis van gesin in die geheel. 

Die doelwit is bereik, aangesien die data ingewin is, wat daartoe gelei het dat verskeie aspekte 

van die kind met ’n sib met outisme se belewenis geïdentifiseer en met bestaande literatuur in 

verband gebring is. Hierdie inligting is in Hoofstuk 3 weergegee. 

Doelwit 3: Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten opsigte van sibbe van kinders 

met outisme se belewenis van die gesin, ten einde bevindings bekend te maak. 

Gevolgtrekkings en aanbevelings vir die bereiking van die bogenoemde doelwitte word in 

hierdie betrokke hoofstuk gemaak. 

Die doelstelling en doelwitte is hersien en uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die 

doelstelling en doelwitte van die studie dus bereik is. 

4.4 Samevatting van die onderskeie hoofstukke 

In die volgende afdeling word die inligting wat in die onderskeie hoofstukke weergegee is, 

kortliks saamgevat.  

4.4.1 Hoofstuk 1: Navorsingsproses 

In hierdie hoofstuk is die uitvoering van die studie gemotiveer deur te verwys na die navorser se 

ervaring in die veld van outisme. Die probleem is geformuleer, waarna ’n doelstelling en 

doelwitte gestel is. Die doelstelling en doelwitte dra by tot die uitvoerbaarheid van die studie, 

deurdat dit spesifieke stappe stel wat gevolg word ten einde die navorsing volledig uit te voer. 

Verder is die navorsingsvraag en -benadering, tipe navorsing, navorsingsontwerp en -prosedure, 

die navorsingstrategie, asook etiese aspekte van die studie bespreek. 

Die kwalitatiewe navorsingsbenadering is gebruik, aangesien ’n sosiale probleem ondersoek en 

verken is om ’n holistiese beskrywing van die deelnemers se belewenis weer te gee. Die navorser 

het die belewenis van ’n kind met ’n sib wat outisme het, ondersoek. Die kwalitatiewe 

benadering was gepas vir hierdie betrokke studie, aangesien die navorser, deur die studie te doen, 

inligting kon inwin oor hoe die kind in sy middelkinderjare hierdie situasie beleef en watter 

betekenis hy daaraan heg.  

Die studie is toegepas van aard, aangesien dit poog om ’n probleem op te los en verkennend 
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asook beskrywend van aard, aangesien ’n algemene prentjie van die situasie verkry word. Die 

navorsingstrategie is ’n intrinsieke gevallestudie, aangesien dit daarop fokus om die ervaring van 

die individu beter te verstaan, en nie om na die algemene populasie te veralgemeen nie. In die 

studie het die navorser gepoog om die kind, met ’n sib met outisme, se belewenis van sy gesin 

beter te verstaan. Die doel was dus nie om wat elke deelnemer voel te veralgemeen nie, maar om 

insig te kry in elke deelnemer se individuele belewenis. 

4.4.2 Hoofstuk 2: Konseptuele raamwerk 

In hierdie hoofstuk is die ontwikkelingsversteuring, outisme, bespreek om die basis te stel vir die 

uitdagings waarvoor die kind te staan sal kom en watter kenmerke ’n kind met outisme openbaar. 

Verder is die ontwikkelingstake van die middelkinderjare bespreek, sodat die belewenis van die 

kind in konteks van die take gesien kan word. Een van die primêre ontwikkelingstake tydens die 

middelkinderjare is die ontwikkeling van outonomiteit, wanneer die kind homself begin losmaak 

van sy ouers en meer tyd saam met vriende begin deurbring. 

Outisme is gedefinieer, terwyl die verskeie simptome van die kind met outisme ook weergegee 

is. Verder is kortliks gekyk na die sib-verhouding, asook die ouer-kind-verhouding wanneer ’n 

sib met outisme teenwoordig is. Oor die algemeen is bevind dat alhoewel die kind soms uitgelaat 

voel, hy steeds sy verhouding met die sib met outisme in ’n positiewe lig beskou. 

Verskeie outeurs stel die stadium van middelkinderjare gelyk aan die ses- tot twaalfjarige 

ouderdom. Die middelkinderjare is in terme van liggaamlike, kognitiewe, persoonlikheids- en 

sosiale ontwikkeling bespreek, om sodoende ’n holistiese prentjie te kry van watter take sentraal 

tot hierdie ontwikkelingstadium van die middelkinderjare is. 

4.4.3 Hoofstuk 3: Empiriese studie en navorsingsbevindings 

Ongestruktureerde onderhoude is met vyf deelnemers in hul middelkinderjare gevoer. Geen 

vooraf-opgestelde vrae is gevra nie – die navorser het slegs aan die begin van die onderhoud aan 

die deelnemer gevra om meer oor sy gesin te vertel. Die navorser het die onderhoude by elke 

deelnemer se huis gaan voer, om te verseker dat hulle in hul eie omgewing is waar hulle veilig en 

sekuur voel.  

Die deelnemers is met behulp van ’n sneeubalsteekproef genader, deurdat die navorser met tutors 

kontak gemaak het wat by gesinne met kinders met outisme werk en daarna die ouers van die 

betrokke kinders genader het. Al vyf deelnemers aan die studie was die ouer sib van ’n kind met 

outisme en ook die oudste kind in die gesin. Ingeligte toestemming is van beide die ouer en die 
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kind verkry om met die studie voort te gaan. Klem is gelê op anonimiteit en vertroulikheid en 

deelnemers is op geen stadium mislei of skade berokken nie.  

Deur die studie te laat realiseer, is die kind die geleentheid gebied om sy ervaring met die wêreld 

te deel, ’n kind wie se probleme en behoeftes meestal op die agtergrond geskuif word, as gevolg 

van die spesiale behoeftes van die sibbe met outisme in die huishouding. Deur die ryke 

beskrywing van die kind se ervaring is kennis ingewin en sal versprei word en sal die navorser, 

die publiek, sowel as die deelnemers ’n groter bewustheid van hul bestaan en ervarings bekom. 

Die navorsingsresultate van die empiriese studie het aanleiding daartoe gegee dat agt hooftemas 

en onderskeie subtemas geïdentifiseer is. Hierdie temas word in die volgende afdeling volledig 

bespreek, aangesien dit die gevolgtrekkings van die studie vorm. 

4.5 Gevolgtrekkings 

Die volgende gevolgtrekkings word gemaak uit die verkreë empiriese data, wat ingesamel is met 

behulp van ongestruktureerde onderhoude met die deelnemers: 

• Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat die doelstelling en doelwitte wat voor aanvang 

van die studie gestel is, bereik is. ’n Empiriese ondersoek na die kind se belewenis van die 

gesin met ’n sib wat met outisme gediagnoseer is, is suksesvol uitgevoer deur 

ongestruktureerde onderhoude met die vyf deelnemers te voer. Verder is die navorser van 

mening dat die navorsingsvraag beantwoord is, deurdat die empiriese data wat ingewin is die 

aard van die belewenis duidelik uitgelig het.  

• Dit is duidelik uit die empiriese studie dat om met ’n sib met outisme saam te leef, ’n 

definitiewe invloed het op die kind se belewenis van sy gesin. Hierdie belewenis is nie net 

negatief nie, maar omvat ook verskeie positiewe aspekte.  

• Die waarde van alleen-tyd saam met ouers moet nie onderskat word nie, terwyl die kind ook 

die geleentheid gebied moet word om ’n plekkie in die huis te hê, waar die sib met outisme 

hom nie kan pla nie. 

• Ten spyte van die kind met outisme se gedrag, blyk die basiese kenmerke van die sib-

verhouding baie ooreen te kom met die verhouding tussen sibbe wanneer geen een ’n 

ontwikkelingsversteuring het nie. Alhoewel dit uitdagend is om ’n sib met outisme te hê, is 

daar steeds baie ooreenkomste met die verhouding tussen sibbe waar die een nie met outisme 

gediagnoseer is nie. Alle sibbe baklei soms oor goed of is lelik met mekaar of betree die 



 

 

81

ander se spasie. Die navorser voel dit is belangrik om die tipiese verhoudings tussen sibbe 

ook in ag te neem wanneer na die vertellings van die deelnemers gekyk word. 

• Die navorser het bevind dat elke deelnemer sy eie idee het van wat hy dink outisme is. Dit is 

egter nie vreemd dat die kinders se siening van outisme sal verskil nie, aangesien die 

simptome van kinders met outisme so drasties verskil van individu tot individu.  

• Die deelnemers is trots om die oudste te wees en die sib met outisme te help en in die 

leerproses by te staan. Die deelnemers voel egter ook dat aangesien hulle die oudste is, hulle 

soms te veel verantwoordelikheid vir die sib met outisme moet dra. 

• Dit is vir die deelnemers moeilik om nie gefrustreerd en geïrriteerd te wees met die gedrag 

wat die sib met outisme openbaar nie, selfs al weet hulle dat die sib se gedrag meestal 

onwillekeurig is en hy nie begrip toon vir die sosiale onaanvaarbaarheid van sy gedrag nie. 

• Verskeie emosies, is by die deelnemers geïdentifiseer. Soms voel hulle sleg indien hulle 

hierdie emosies teenoor lede van die gesin ervaar, aangesien hulle weet dat niemand die 

situasie waarin die gesin hulself bevind, gekies het nie. 

• Ruwe spel is kenmerkend van die spel tussen die kind en sy sib met outisme. Soos voorheen 

genoem is hierdie tipe spel kenmerkend van die middelkinderjare en dra dit by tot die 

gesonde ontwikkeling van die sib-verhouding, asook liggaamlike ontwikkeling vir beide van 

die kinders. Dit wil voorkom asof dit tydens die speletjies is dat die kind voel hy werklik 

kontak met die sib met outisme maak. 

• Die deelnemers het gemeld dat hulle nie ’n plek het wat net hul eie is nie, aangesien die sib 

in hul kamer kom en konstant inmeng wanneer hulle byvoorbeeld TV kyk of maats het wat 

kom kuier. Dit beklemtoon weereens die behoefte wat hierdie kinders het om ’n plekkie te hê 

wat net hul eie en ‘outisme-vry’ is. 

• Die deelnemers besef dat dit vir die ouers ’n moeilike tyd in hul lewe is en dat hulle ook 

sukkel om altyd kop bo water te hou, al is hulle volwassenes. Dit wil voorkom asof die 

deelnemers hul bes probeer doen om die ouers in die huis uit te help en dat hulle begrip toon 

indien een van die ouers nie ’n goeie dag gehad het nie. 

• As gevolg van die sib met outisme wat baie aandag en spesiale sorg verg, is kwaliteit tyd 

saam met die ouers meestal beperk. Alhoewel die kind die konteks van die situasie verstaan, 

voel hy baie maal uitgesluit. Al die deelnemers het gevoel dat hulle meer tyd saam met die 
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ouers alleen sal wou deurbring waar hulle alleen die fokus van die aandag is. 

• Die konstante teenwoordigheid van tutors by die gesin, oefen ‘n beïnvloed die 

gesinsdinamika en dus die kind se belewenis van die gesin. Oor die algemeen is die kind se 

ervaring van tutors wat vir die sib met outisme terapie by die huis gee, baie positief. Hulle is 

van mening dat dit ’n bietjie vreemd is aan die begin, maar hulle dit geniet om die tutors by 

hul huis te hê wanneer hulle die tutors beter leer ken het.. 

• Elke deelnemer wens dat sy sib, soos hy, normaal kan wees en is dus baie opgewonde oor 

enige vordering wat die sib met outisme tydens terapie maak. Soms is dit selfs ook vir die 

deelnemers van waarde om deel van hul sib se leerproses te wees, aangesien hul dan voel 

hulle lewer ‘n bydrae tot hul sib se vordering. 

• Die deelnemers ervaar meestal dat die gemeenskap nie verstaan waaroor outisme gaan nie en 

dat hulle (die deelnemers) ongemaklik voel om met die sib met outisme byvoorbeeld in ’n 

winkelsentrum rond te loop, aangesien hulle gedrag soms baie vernederend kan wees. Die 

reaksie van die gemeenskap hou verband met die gesinsbelewenis, aangesien dit kan 

veroorsaak dat die gesin op minder uitstappies gaan. Op hierdie manier verhoed hulle die 

vernedering en ontwrigting wat moontlik kan plaasvind. 

• Die deelnemers is baie beskermend teenoor hul sib met outisme en sal vir hul opkom tussen 

vriende. Soos vroeër reeds genoem, kan hierdie aspek ’n groot rol speel in die sosiale 

ontwikkeling van die kind, aangesien die kind voortdurend verantwoordelikheid vir die sib 

kan aanvaar in die gesinsopset, waar ouers eintlik die leiding moet neem. 

• Uit die onderhoude is dit duidelik dat die deelnemers slegs maats huis toe bring wat begrip 

het vir hul situasie en mooi te werk gaan met die sib met outisme. Op hierdie manier beskerm 

die kind homself en maak ook vriende met individue wat aan hom die belangrikste aspekte 

van vriendskappe tydens die middelkinderjare kan bied, naamlik vertroue, ondersteuning en 

lojaliteit. Dit kan moontlik wees dat die kind voel sy gesin die vriend sal verwerp indien hy 

nie mooi te werk gaan met die sib met outsime nie. Indien dit die geval is, speel die 

belewenis van die gesin ‘n invloed op die kind se keuse van vriende.  

• Die dieet is ’n uitdaging vir die deelnemers, aangesien geen kosse wat gluten of kaseïen 

bevat binne die bereik van die sib met outisme mag wees nie. Dit behels dat die kind nie die 

tipe kosse voor die sib met outisme kan eet nie en as gevolg van hierdie dieet, verskillende 

soorte kosse nie altyd vrylik in die huis beskikbaar is nie. Ten opsigte van belewenis van die 
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gesin, kan die dieet bydra tot verdere spanning aangesien dit van kardinale belang is dat die 

sib met outisme sekere kosse nie sal eet nie. Die kind voel soms benadeel, aangesien van sy 

gunsteling kosse dan nie gekoop word nie. 

• Twee van die vyf deelnemers het gemeld dat geloof vir hulle belangrik is in hul alledaagse 

hantering en belewenis van die situasie. Hulle glo dat die Here alles sal laat reg uitwerk en 

dat die sib genees sal word van outisme en alles sal kan doen wat ’normale’ kinders doen. 

• Die deelnemers openbaar ’n vertroue in die vermoë van die gesin om die uitdagings wat 

gepaard gaan met die sib met outisme effektief en as span te kan hanteer. Verder is die 

deelnemers trots op die rol wat hulle speel om by te dra dat die gesin optimaal funksioneer.  

4.6 Aanbevelings 

Die navorser gaan vervolgens op die algemene aanbevelings ten opsigte van die studie, asook 

aanbevelings aangaande verdere navorsing wat uitgevoer kan word, fokus. 

4.6.1 Algemene aanbevelings 

Ten einde algemene aanbevelings weer te gee, fokus die navorser op wat gedoen kan word om 

die kind se belewenis meer positief te maak. Aanbevelings word gemaak deur te fokus op die 

herhalende temas uit die empiriese studie.  

• Aangesien dit belangrik is dat die kind uiting gee aan sy emosies aangaande die situasie by 

die huis, ag die navorser dit noodsaaklik dat die kind aansluit by ’n groep van dieselfde 

ouderdom kinders wat elk ’n sib het met ’n versteuring. Op hierdie manier sal die kind besef 

dat hy die reg het om te voel soos hy voel en dat hy nie alleen is in sy belewenis nie. 

• Die ongemaklikheid wat die kind ervaar ten opsigte van sy sib se optrede in die openbaar kan 

verminder word indien die gemeenskap beter ingelig is oor outisme en die kind bemagtig 

word ten opsigte van sinvolle verduideliking aan enige iemand wat kommentaar lewer, oor 

wat die situasie werklik is. Hierdie aspekte kan ook aangespreek word in ’n groep, soos bo 

genoem. 

• Daar word aanbeveel dat ’n program vir kinders met sibbe met outisme ontwikkel word sodat 

hulle beter ingelig kan word ten opsigte van outisme en watter impak dit op ’n kind se lewe 

het. Indien kinders volledig ingelig is ten opsigte van outisme, wat byvoorbeeld om van die 

sib te verwag en bemagtig word om sekere situasies te hanteer, kan dit ’n belangrike 
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positiewe bydrae tot die kind se alledaagse funksionering en spanningsvlakke maak. 

• Die navorser is ook van mening dat ’n program ontwikkel kan word wat die ouers van die 

kind kan bemagtig om die effekte van die outisme op die ander kinders raak te sien en 

werklik te besef watter impak dit op die kind het. Indien die ouers bemagtig kan word ten 

opsigte van hulp aan die kind om die uitdagings waarvoor hy te staan kom, te bowe te kom, 

behoort die voorkoms van depressie en negatiewe gedrag beperk te word. 

• Dit is van belang dat die sib van ’n kind met outisme op ’n ouderdomsgepaste wyse ingelig 

word ten opsigte van die ware feite met betrekking tot outisme, om sodoende ongegronde 

vrese en aannames hok te slaan. 

• Dit is reeds moeilik om die oudste kind in die gesin te wees, aangesien hy van die 

verantwoordelikhede van die jonger sibbe dra. Die verantwoordelikhede vererger met ’n sib 

wat met ’n versteuring gediagnoseer word en, soos reeds genoem, die oudste kind dan 

dikwels ’n versorgende rol teenoor die sib moet neem. Dit is egter belangrik dat die kind 

toegelaat sal word om nog kind te wees en nie te veel verantwoordelikheid ten opsigte van 

die sib met outisme of die huishouding op sy skouers te moet neem nie. 

• Dit is duidelik dat die deelnemers verskeie emosies ervaar ten opsigte van hul belewenis van 

die gesin. Dit is belangrik dat hierdie kinders die geleentheid gegee word om hul emosies en 

gevoelens uit te druk, sonder om veroordeel te word vir die frustrasie wat hulle in die situasie 

ervaar. 

• Die sib-verhouding groei deur middel van spel soos jagertjies en stoei. Die navorser is van 

mening dat hierdie spel aangemoedig moet word sodat die kind ook kan voel dat hy ’n 

emosionele band met die sib met outisme bou, en die sib hom nie net benodig vir goed wat 

hy nie self kan doen nie. 

• Dit is noodsaaklik dat die kind sy eie plek sal hê waar die sib met outisme nie kom nie. 

Daarom moet die ouers tyd saam met die kind bestee, waarin daar nie voortdurend verwys 

word na die sib met outisme nie. Dit moet kwaliteit tyd wees waartydens die kind 

ononderbroke aandag van die ouer kan ontvang, en weet dat alhoewel hy nie so baie aandag 

soos die sib met outisme verg nie, hy net so spesiaal en beminlik is.  

• Die kind ervaar die terapie wat die sib met outisme by die huis kry as positief. Dit kan egter 

nog meer opbouend wees indien die kind met verskeie aktiwiteite by die sib se terapie betrek 

word, en hy ook voel dat hy kan bydra tot die sib se vordering. Daarbenewens kan die tutor 
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soms ook die kind help met huiswerk of algemene vrae ten opsigte van outisme. 

• Die kind ervaar die optrede van die sib met outisme as negatief as gevolg van die 

gemeenskap se reaksie daarop. Dit is belangrik dat die kind bemagtig word om die situasie te 

kan hanteer en beheer daarvan te neem, deur die individue wat aanmerkings maak te kan 

aanspreek. Soos vroeër reeds genoem kom deelnemers vir hul sibbe op, maar weet hul soms 

nie hoe om situasies effektief te hanteer nie. 

• Die kind beskerm homself deur vriende huis toe te bring wat begrip vir sy situasie toon en 

wat aan hul die belangrikste aspekte van vriendskap tydens die middelkinderjare kan bied, 

naamlik vertroue, ondersteuning en lojaliteit. Ouers moet sulke vriendskappe aanmoedig 

deur aan die kind ’n plek te gee waar hy en sy vriende sonder die sib met outisme kan kuier. 

Dit is noodsaaklik, aangesien vriende met die ontwikkeling na adolessensie ’n al belangriker 

bron van sosiale ondersteuning word. 

• Die dieet het ’n belangrike invloed op die kind se alledaagse belewenis. Aangesien die sib 

met outisme nie sekere kosse mag eet nie, word die kind benadeel ten opsigte van die soorte 

kos wat in die huis beskikbaar gehou word. Om hierdie rede is dit belangrik dat die ouer so 

nou en dan ook aan die kind die geleentheid bied om te kan kies wat hy wil eet wat vir hom 

spesiaal is en dalk aan die kind ’n kassie, met eie slot, in die kombuis gee waar hy sy eie 

eetgoed kan bêre. 

• Dit is verder belangrik dat die kinders aangemoedig word om hul geloof uit te leef en 

sodoende ook ‘n spirituele ondersteuningstelsel op te bou. 

• Die gesin moet na die beste van hul vermoë poog om as ’n eenheid saam te werk, deur 

mekaar se gevoelens en behoeftes in ag te neem.. Op hierdie manier sal die kind trots ervaar 

om deel van die gesin te wees. 

4.6.2 Aanbevelings oor die navorsingsproses en verdere navorsing 

In die hierdie afdeling maak die navorser aanbevelings oor die moontlike verbetering van die 

uitgevoerde studie. Terselfdertyd word ook aanbevelings gemaak vir moontlikhede om op die 

studie uit te brei vir verdere navorsingsdoeleindes. 

• Die navorser is van mening dat semi-gestruktureerde onderhoude, met spesifieke vrae, 

moontlik meer struktuur aan so ’n onderhoud sal gee. Alhoewel die navorser 

ongestruktureerde onderhoude vir die studie verkies het, sodat dit die kind sal toelaat om te 
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praat oor die aspekte wat vir hom die belangrikste is, kan meer gestruktureerde onderhoude 

moontlik meer areas van uitdaging identifiseer waaraan die kind dalk nog nie gedink het of 

van bewus is nie. 

• ’n Verdere aanbeveling ten opsigte van insameling van die data is dat die navorser moontlik 

terapeutiese intervensie met die kinders kan gebruik om hulle in staat te stel om hul 

belewenis meer effektief oor te dra. Indien so ’n studie beplan word, sal die navorser egter 

baie deeglik ten opsigte van tyd moet beplan.  

• Dit was vir die navorser ’n uitdaging om genoeg deelnemers vir die studie in die hande te 

kry, as gevolg van die spesifieke kriteria. Vir toekomstige studies kan die kriteria ten einde 

die moontlike deelnemertal te vergroot, minder spesifiek wees. 

• Al die sibbe met outisme ontvang terapie by die huis deur tutors wat by die gesinne self 

werk. Daar is ’n leemte in die literatuur ten opsigte van die verskil tussen die belewenis van 

die sib van die kind met outisme wat terapie by die huis kry, of een wat na ’n instansie of 

skool gaan vir terapie. 

• Outisme kom in verskeie grade voor en gevolglik is geen twee kinders wat met outisme 

gediagnoseer word, se simptome dieselfde nie. Elke deelnemer se belewenis sal dus ook deur 

die tipe simptome van die sib met outisme beïnvloed word. Alhoewel dit buite die bestek van 

die studie is, kan toekomstige studies fokus op die kind se belewenis in konteks met die 

graad van outisme wat die sib openbaar. 

• Alhoewel die studie fokus op die kind in sy middelkinderjare, is die navorser van mening dat 

’n studie ten opsigte van die belewenis van die adolessent of volwassene met ’n sib met 

outisme egter ook van groot waarde sal wees. Elke kind wat tydens middelkinderjare met 

hierdie uitdagings worstel, word ’n adolessent of volwassene wat steeds met die uitdagings 

van ’n sib met outisme worstel. Tydens adolessensie, asook volwassenheid, sal die kind 

situasies anders beleef as tydens sy middelkinderjare. Dit is ’n moontlike rigting vir 

toekomstige studies. 

4.7 Samevatting  

Die sib van ’n kind met outisme kom daagliks voor verskeie uitdagings te staan. Alhoewel dit nie 

altyd maklik is om ’n sib met outisme te hê nie, toon die kind meestal begrip vir die konteks 

waarbinne die gesin moet funksioneer. Hy besef verder dat die situasie vir die ouers ook moeilik 

en uitdagend is. Die kind het ’n definitiewe behoefte aan meer tyd saam met die ouers, sonder 
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die teenwoordigheid van die kind met outisme. Dit is egter duidelik dat hy moet weet dat hy nie 

minder kosbaar is omdat die sib met outisme meer tyd en aandag van die ouers en andere verg 

nie. Die kind is trots om deel te wees van die gesin en om die uitdagings wat na sy kant toe kom, 

te hanteer.  

Die kind toon empatie vir die sib met outisme, voel dat hy enige iets sal doen om aan sy sib ’n 

normale lewe te kan bied en het ’n meer volwasse uitkyk op die lewe as die gemiddelde kind in 

sy middelkinderjare. In teenstelling daarmee ervaar die kind ook verskeie emosies soos frustrasie 

en jaloesie, wat hy meestal vir homself hou om nie ander te ontstel nie. Die verhouding met die 

vriende wat hy huistoe bring word gekenmerk deur vertroue en ondersteuning, en speel ’n 

belangrike rol tydens die middelkinderjare, aangesien die portuurgroep ’n belangrike deel is van 

sosiale ontwikkeling. 

In die studie is deelnemers die geleentheid gegee om hul belewenis weer te gee. Dit bied aan 

gesinne in hierdie situasie en professionele individue in diensberoepe, ’n kosbare kykie in die 

belewenis van ’n kind met ’n sib met outisme en skep ’n bewuswording van die implikasies van 

ouer word saam met ’n sib met outisme. 
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