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OPSOMMING 
 

Die navorsing het gehandel oor die benutting van Gestaltspelterapie met die 

seksueel misbruikte laerskoolkind wat probleme ervaar om homself te handhaaf.  

Die behoefte om navorsing oor die onderwerp te doen, het sy ontstaan gehad uit die 

navorser se praktykervaring rondom selfhandhawing by die seksueel misbruikte 

laerskoolkind.  Die doel van die studie was die terapeutiese hulpverlening aan die 

laerskoolkind, deur middel van Gestaltspelterapie, ten einde die invloed van 

sodanige hulpverlening op die laerskoolkind se selfhandhawende gedrag te verken.  

Die toegepaste navorsingsontwerp is hiervoor benut. 

 

Een seksueel misbruikte middelkinderjarekind wat probleme ervaar om homself te 

handhaaf is vir die doel van die navorsing deur middel van doelgerigte 

steekproefneming geïdentifiseer.  Tydens elke Gestaltspelterapiesessie is die kind in 

kontak met sy sintuie gebring.  Sowel gevolgtrekkings en aanbevelings, is na 

aanleiding van die navorsingstudie geformuleer. 



 v

SUMMARY 
 

The research dealt with the implementation of Gestalt play therapy for the treatment 

of the sexually abused primary school child who experiences problems to maintain 

himself.  The need for research on the theme originated from the researcher’s 

experience with sexually abused primary school children.  The aim of the research 

was to render therapeutic support to the primary school child through Gestalt play 

therapy, in order to explore the influence of such support on the child’s maintaining 

behaviour.  The applied research design was used for this purpose. 

 

For the purpose of the research, one sexually abused child who experienced 

problems to maintain himself was identified by means of purposeful sampling.  

During each Gestalt play therapy session the child was brought into contact with his 

senses.  Conclusions as well as recommendations were formulated as a result of the 

research. 
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LYS VAN SLEUTELTERME 
 
1. GESTALT 

Die kind word in sy geheel terapeuties waargeneem en hanteer. 

 
2. GESTALTSPELTERAPIE 

'n Psigoterapeutiese tegniek waarin die beginsels van Gestaltterapie met die 

kind in spelterapie gebruik word. 

 
3. GESTALTSPELTERAPEUTIESE TEGNIEKE 

Tegnieke wat in Gestaltspelterapie met die kind gebruik word, onder andere 

teken,-en verftegnieke. 

 
4. KONTAK 

Die kondisie om in aanraking met die omgewing en self te wees. 

 
5. MIDDELKINDERJARE 

Die ontwikkelingsfase van die kind vanaf die sesde tot twaalfde lewensjaar. 

 
6. SEKSUELE MISBRUIK 

'n Seksuele daad tussen 'n volwassene en 'n kind onder die ouderdom van 

veertien jaar of tussen kinders. 

 
7. SELFHANDHAWING 

Handhawing van die sentrale punt in die psige. 

 
8. SELFREGULERING 

Die wyse waarop die psige in ekwilibruim gebring word. 

 

9. SELFSTEUN  Ondersteuning wat die individu vanuit homself en die 

omgewing verkry om ekwilibruim te handhaaf. 

 
10. SINTUIE Die fisiologiese wyse van persepsie deur middel van sig, 

gehoor, reuk, tas en smaak. 
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LIST OF KEY TERMS 
 

1. CONTACT 
The condition to be in touch with the self and environment. 

 
2. GESTALT 

The child are observed and treated as a whole. 
 
3. GESTALT PLAY THERAPEUTIC TECHNIQUES 

Techniques that are used in Gestalt play therapy with the child, for example 
draw and paint. 
 

4. GESTALT PLAY THERAPY 
 A psychotherapeutic technique in which the principles of Gestalt therapy is 

used. 
 
5. MIDDLE CHILDHOOD 
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The way in which the self become in balance. 

 
8. SELF SUPPORT 
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HOOFSTUK 1 
 

ALGEMENE INLEIDING EN UITEENSETTING VAN DIE 
STUDIE 

 
 
1.1 Inleiding 
 

Dit sou idealisties wees om die mening te huldig dat die oorgrote meerderheid 

van kinders in hierdie eeu beskut en beskermd groot word, sonder dat 

problematiek deel sal wees van die omgewing waarbinne hul grootword.  Die 

belangrikste problematiek binne konteks van die samelewing sluit onder meer 

in gebroke gesinne, MIV/Vigs, armoede, werkloosheid, fisieke, emosionele en 

seksuele misbruik.  Hierdie problematiek beteken dat die kind se ontwikkeling 

na volwassenheid versteur word en dat so ‘n kind ontneem word van 

geleenthede om sy volle potensiaal as volwassene te bereik. 

 

Navorsingsbevindinge beklemtoon veral die voorkoms van emosionele pyn by 

die kind.  Emosionele pyn wat volgens Long en Forehand (2006:1) na 

aanleiding van onder meer egskeiding veroorsaak word gee veral aanleiding 

tot  onstabiliteit en groot veranderinge in die kind se lewe.  Hierdie 

veranderinge mag lei tot vrees, angstigheid en in sekere gevalle, depressie.  

Egskeiding is egter nie die enigste aspek wat ’n kind se lewe mag ontwrig nie.  

Dit is dan veral ook verwaarlosing en misbruik wat dikwels ’n groter impak om 

die ontwikkeling van die kind mag hê. Waterhouse en Stevenson in Lotz 

(2003:48) is van mening dat die kind in die geval van fisieke misbruik 

gevoelens van hartseer en vrees ervaar.  Die behoefte aan die een kant om 

gekoester te word en aan die ander kant die ervaring van woede, aggressie of 

selfs skuldgevoelens weens die misbruik kan by hierdie kind ontstaan.  

Slagoffers van emosionele misbruik kom weer teruggetrokke voor aldus Berk 

(2003:3) en volgens Hopper (2006: 5) ervaar seksuele misbruikte slagoffers 

gevoelens van vrees, hulpeloosheid, isolasie en verlies.  Dit is dus duidelik 
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dat negatiewe invloede op die kind se lewe (veral sy negatiewe invloed op sy 

ontwikkelingsprosesse) te dikwels 'n rol speel is die kind se belewing van 

emosie.  Hierdie belewing van emosie mag ook  'n uitwerking hê op die 

funksionering van die kind in die geheel en heel waarskynlik ’n invloed 

uitoefen op hoe hierdie kind homself beleef en dus hoe hy sy 

selfhandhawende gedrag uitleef.  Die belangrikheid van selfhandhawende 

gedrag as deel van die ontwikkelingsproses van die kind word in onder meer 

Lotz, (2003) en Hopper (2006) beklemtoon.  Selfhandhawende gedrag word 

volgens hierdie skrywers as een van die boustene van ’n gesonde selfwaarde 

beskou.  Saam met die ontwikkeling van ’n gesonde selfwaarde word ’n eie 

persoonlikheid gevestig waarbinne die kind se proses vir volwasse optrede in 

die toekoms gesetel is. 

 

Soos reeds genoem is daar ’n legio van negatiewe faktore wat ’n invloed op 

die kind mag hê.  Problematiek rondom seksuele misbruik en die invloed 

daarvan op die kind is ook reeds in verskeie navorsingsverslae (vergelyk 

Dunn, 2003, Forouzan & Van Gijseghem, 2005, Testa, Van-Zile-Tamsen & 

Livingston, 2005:120) bespreek en beskryf.  Met hierdie navorsing as riglyn 

het hierdie  studie ten doel om te fokus op die daarstelling van ‘n riglyn ten 

einde selfhandhawende gedrag by die kind wat seksueel misbruik is, te 

vestig.  

 

1.2 Motivering en rasionaal vir die studie 
 
Verskeie faktore het bygedra tot die motivering van hierdie studie en die 

keuse van die onderwerp.  Dit sal vervolgens kortliks toegelig word. 

De Klerk en Le Roux (2003:10) beskou die feit dat die samelewing tot nou toe 

nog nie op 'n verantwoordelike wyse daarop gefokus was om aan die kind die 

nodige beginsels van emosionele vaardighede aan te leer nie, as 'n vreemde 

leemte.  Saam met hierdie emosionele vaardighede ontwikkel die vaardigheid  

om selfhandhawend op te tree.  Die sameweling se non-galante houding 

jeens die ontwikkeling van emosionele vaardighede word die afgelope dekade 

in lewensorienteringsprogramme in skole aangespreek.  Die spesifieke 

ontwikkeling van emosionele intelligensie is veronderstel om hieruit voort te 
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vloei.  Die kurrikulum van hierdie leerareas fokus egter op die deursnit kind en 

nie noodwendig op emosionele besering nie aangesien dit gevaarlik sou wees 

om afleidings te maak oor watter kinders watter emosionele besering het.  Dit 

vervlak die inhoud van die opleiding tot algemene lewensbeginsels soos 

onder meer persoonlike higiene, kommunikasievaardighede of groepsdruk 

met die uitgangspunt dat die kind met emosionele beserings nie binne 

klasverband begelei word nie maar verwys word vir professionele hulp. 

 

Dit kind met ’n behoefte na spesifieke hulp, soos onder meer die kind wat 

seksueel misbruik is, moet dus bemagtig word om hierdie probleem aan te 

spreek, ten einde sy lewensvaardighede soos onder meer die ontwikkeling 

van selfhandhawende gedrag binne die konteks van sy misbruik, ten beste te 

laat ontwikkel.  Vir die doeleiendes van hierdie navorsing is dit noodsaaklik 

om te motiveer hoekom juis die kind wat ’n slagoffer is van seksuele misbruik, 

uitgesonder moet word vir die ontwikkeling van selfhandhawende gedrag. 

 

Seksuele misbruik word deur Spies (2006:1) beskou as ‘n brutale vorm van 

kindermishandeling.  Sy verwoord dit soos volg:  “…their natural capacity is 

stolen…” en sy verwys na gevoelens van:  “…shame, disgust, pain and 

humiliation…”.  Seksuele misbruik word deur bogenoemde navorser beskou 

as 'n geweldadige vorm van kindermishandeling en het vanuit die 

Gestaltbenadering 'n invloed op die totale funksionering van die kind. 

 

Volgens ‘n verslag en gegewens van die Suid - Afrikaanse Polisiediens in die 

Wes-Kaap, is daar byvoorbeeld vroeg in hierdie millenium  in Suid–Afrika elke 

dertig minute ‘n kind verkrag en is meer as 40,000 sake per jaar hanteer.  

Hierdie statistieke het nie noemenswaardig verander die afgelope vyf jaar nie.  

Hieruit blyk dit duidelik dat hulpverlening en steunstelsels beskikbaar behoort 

te wees om hierdie kind wat ‘n slagoffer is, se behoeftes ten opsigte van 

emosionele bewustheid en selfondersteuning aan te spreek. 

 

Berk (2003:240) is van mening dat die middelkinderjare die ouderdomsfase 

van ses tot twaalf jaar behels. Louw, van Ede en Louw (1998:306) noem aan 

die een kant dat alhoewel die kind in die middelkinderjare meer tyd weg van 
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die huis af spandeer as toe hy jonger was, die gesin steeds die grootste bron 

van sekuriteit bly.  Dié bron van sekuriteit ontbreek dikwels vir die kind, wat ’n 

slagoffer van seksuele misbruik is en ook in sy normale behoeftes op 

emosionele, fisieke , kognitiewe en psigiese vlak. 

 

Emosionele sekuriteit is een van die emosionele behoeftes van die kind wat 

beteken dat hy veilig en geborge wil voel binne sy gesin sodat hy sy 

omgewing kan uitbrei en verken aldus in Potgieter (1997:5,6).  Louw et al., 

(1998:348) vermeld verder ook dat vermoëns om begrip te kan ontwikkel as 

deel van sy uitreikingsproses meebring dat die kind daarvan bewus word dat 

hy deur ander waargeneem en raakgesien word.  Daar is dus 'n toename aan 

empatie en meegevoel, die kind ontwikkel 'n sensitiwiteit vir ander en toon 'n 

behoefte om tot hulp te wees.  Die kind besef egter ook dat mense, op grond 

van sy waarnemings, afleidings kan maak wat sy gedrag teenoor hulle kan 

beïnvloed.  Hierdie geleidelike bewuswording van verandering ten opsigte van 

die kind se waarneming, bring mee dat hy mettertyd besef dat daar 'n verskil 

kan wees tussen wat 'n ander persoon se bedoelings is en wat hy of sy in 

werklikheid doen. 

 

Gemeenskapsinstellings soos onder meer skole wend doelbewuste pogings 

aan om die kind se intellektuele of kognitiewe vermoëns te ontwikkel (De 

Klerk en Le Roux, 2003:7) en daar bestaan dus betekenisvolle hulpbronne in 

hierdie verband.  Die navorser is na bestudering van literatuur van mening dat 

die ontwikkeling van die emosionele aspek, wat sowel die behoeftes as 

vermoëns of lewensvaardighede, insluit, ook nie verwaarloos moet word nie.  

Die onderlinge beïnvloeding van die onderskeie ontwikkelingsterreine mag 

dus nie geïgnoreer word nie.  ‘n Belangrike rede hiervoor is dat die 

emosionele domein van die kind dikwels sy besluite en gedragsreaksies rig.  

Indien sy emosionele ontwikkeling dus nie voldoende beklemtoon en 

ontwikkel word nie, leer hy dat die emosies wat hy ervaar en hoe hy dit 

hanteer, nie belangrik is nie. Die gevolgtrekking is dus dat die kind wat trauma 

ervaar deur blootstelling aan byvoorbeeld seksuele misbruik, normale 

emosionele ontwikkeling ontbeer en onder meer nie selfhandhawende gedrag 

aanleer nie. 
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‘n Verdere motivering vir die keuse van die onderwerp spruit ook voort uit die 

feit wat gepaardgaande optrede en emosie ontlok.  Indien hierdie emosie nie 

aangespreek word nie en dus onverwerk gelaat word mag dit 'n negatiewe 

invloed op die kind in sy middelkinderjare hê. 

 

Finkelhor (in Gillham, 1991:7) huldig die mening dat, wanneer seksuele 

misbruik plaasvind, die kind vir seksuele gedrag beloon word, omdat die 

oortreder aandag en liefde ruil vir die seksuele daad.  Die oortreder mislei die 

kind met miskonsepsies oor die seksuele daad en rasionaliseer dat dit moreel 

aanvaarbaar is.  Die navorser ondersteun die argument van dat 

geïdentifiseerde gevoelens wat nie verwoord en uitgespreek word nie, in 

bagasie omskep word en ‘n psigososiale uitwerking op die kind se normale 

ontwikkeling het.  In die proses word die kind nie net liggaamlik, misbruik nie, 

maar ook emosioneel.  Hierdie emosionele misbruik ontneem die kind van ’n 

sinvolle verhouding met sy omgewing en realiteit. 

 

Dit is belangrik dat die seksueel misbruikte kind in kontak moet wees met die 

realiteit, naamlik die hier-en -nou.  Hy moet van homself, sy gevoelens en sy 

eie proses, asook sy omgewing en hoe dit in die realiteit manifisteer, bewus 

wees aldus die navorser omskryf.  Perls (in Clarkson & Mackewn, 1994:45) 

omskryf die realiteit as die hier-en nou, volgens die navorser baie duidelik,  

naamlik:  "...Laying the utmost stress on this sense of actuality - on the 

importance of realizing that there is no other reality than the present..."  Indien 

die kind nie in kontak is met die hier-en nou nie, bring dit mee dat hy nie 

grense stel nie en homself dus nie kan handhaaf nie. 

 

Dit blyk dat seksuele misbruik ‘n  invloed op die kind uitoefen, met spesifieke 

verwysing na die middelkinderjare lewensfase en dat die trauma en verlies 

met sy kindwees verband hou.  As gevolg van die negatiewe effek en gevolge 

behoort die kind vanuit Gestaltspelterapie ondersteun te word ten einde hom 

behulpsaam te wees in die handhawing van 'n balans in selfregulering. 
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Volgens Panton (in Iverson & Segal 1990:11), kom volwassenes wat as kind 

seksueel misbruik is, ook nog steeds as gevolg hiervan, angstig en onseker 

voor.  Hulle verwag ook verwerping en mislukking in hul verhoudings met die 

omgewing.  Dit kom voor dat seksuele misbruik ook negatiewe gevolge vir die 

slagoffer tydens sy volwasse lewensfase inhou, deurdat die gebeure van die 

verlede die hier-en-nou van die volwassene se fokus word. 

 

Sover reeds genoem, is daar reeds baie navorsing onderneem oor seksuele 

misbruik, so is daar ook baie geskryf is oor die seksuele misbruik van kinders 

(Wikipedia, 2006:3).  Vanuit hierdie navorsing is dit duidelik dat die 

ontwikkelingsdinamika van die kind dinamies is en dat seksuele misbruik op 

elke ontwikkelingsvlak van die kind ’n eiesoortige en unieke invloed het.  

Selfhandhawende gedrag as deel van die ontwikkelingstaak van die kind in sy 

middelkinderjare is egter een komponent wat nie noodwendig in  hierdie 

navorsing onderskei word nie.  Dit blyk dus dat 'n gebrek bestaan oor 

werkwyses hoe om die kind in die middelkinderjare lewensfase wat ’n 

slagoffer was van seksuele misbruik, behulpsaam te wees ten einde 

selfhandhawende gedrag tot volle potensiaal te laat ontwikkel. 

 

1.2.1 Probleemstelling 
 

Die probleem van die studie hou aldus Mouton (2000:91) verband met die 

doel daarvan.  Die navorsingstema of onderwerp hou weer verband met die 

navorser se belangstelling, idee en bestaande inligting.  Sover vasgestel kon 

word, het die bestaande navorsingsdata en die navorser se praktykervaring, 

die navorser se belangstelling ten opsigte van hierdie ondersoek geprikkel.  

Die kind in sy middelkinderjare word ook aan bepaalde uitdagings blootgestel.  

Kinders se selfstandigheid en vermoëns ten opsigte van onafhanklikheid 

neem in hierdie lewensfase toe (Louw, et al., 1998:348).  Verder verbeter 

hulle vermoë om begrip te toon, daar is dus 'n toename aan empatie en 

meegevoel, hulle ontwikkel 'n sensitiwiteit vir ander en toon 'n behoefte om tot 

hulp te wees. 
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Met spesifieke verwysing na die kind, beïnvloed seksuele misbruik alle 

ontwikkelingsterreine.  Een kind toon soms dramatiese, aggressiewe 

simptome, terwyl ‘n ander homself weer onttrek.  Die rede hiervoor is dat die 

kind negatief teenoor homself en sy omgewing voel en ingestel is, kritiek as 

persoonlik en afbrekend ervaar, depressief reageer, ander wantrou en 'n lae 

selfbeeld handhaaf en dus nie selfhandhawend kan dink of optree nie. 

 

Richter, Dawes, en Higson–Smith (2004:214) vermeld dat die Suid-Afrikaanse 

Kinderbeskermingswet beklemtoon dat die kind 'n behoefte aan sorg het en 

gee voorsorgmaatreëls vir die seksuele misbruikte kind. 
 
Die navorsingsprobleem wat dus vanuit die praktyk geïdentifiseer is en vir 

die doel van hierdie navorsing aangespreek moet word, is dat 

selfhandhawende gedrag by die kind in sy middelkinderjare ’n belangrike 

komponent vir persoonlikheidsontwikkeling is, en indien hierdie kind die 

slagoffer was van seksuele misbruik, die ontwikkeling van sy 

selfhandhawende gedrag nie noodwendig ten volle geskied nie.  Hierdie 

verlies aan selfhandhawende gedrag mag ’n invloed op die ontwikkeling van 

die kind se totaliteit as mens hê en latere probleme met die daarstelling van 

grense, sekuriteit en verantwoordelikheidneming he.  ’n Leemte in die 

begeleiding van spelterapeute in die ontwikkeling van selfhandhawende 

gedrag by hierdie slagoffers bestaan ook weens die min klem wat op 

selfhandhawende gedrag en die belangrikheid daarvan in lewensvaardighede 

gegee word.  Die implikasie hiervan is dat spelterapeute wat met die seksueel 

misbruike kind terapeuties werk dus dikwels hierdie hulpverlening sonder die 

nodige teoretiese kennis en ondervinding moet aanpak.  ’n Verdere implikasie 

is dat tyd dikwels ’n groot faktor in die hulpverleningsproses speel dat 

waardevolle tyd verlore gaan sonder die nodige riglyne aan die spelterapeut.  

Die kind in nood word dan dikwels van terapeut na terapeut gestuur vir 

evaluering, assessering en hulpverlening. 
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1.3 Doel en doelwitte van die studie 
 

Vervolgens word in die lig van die navorsingprobleem-en vraag word die doel 

en doelwitte van die navorsing bespreek. 

 

De Vos (1998:6) beskou ‘n navorsingsdoel as:  "...the end toward which effort 

or ambition is directed…".  Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die doel 

die verwagte uitkoms, of dít wat die navorser deur die studie wil bereik, is en 

is dus meer oorkoepelend van aard.  Hierdie navorsing het ten doel om 'n 
Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel om die selfhandhawende 
gedrag van die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te spreek ten 
einde die hulpverleningsproses aan hierdie kind so vaartbelyn en 
toepaslik moontlik te maak. 
 
Doelwitte moet, aldus Fouché (2002:107), in konkrete, meetbare terme 

beskryf word en is dít wat die navorser gebruik om die gestelde doel te bereik.  

Uit die bogenoemde vloei die volgende doelwitte vir hierdie navorsing voort: 

 

• om vermoëns, lewensvaardighede en behoeftes ten opsigte van die 

kind in sy middelkinderjare uiteen te sit en om kognitiewe, sosiale, 

morele en emosionele onwikkelingsterreine van die dinamika van 

seksuele misbruik, asook die gevolge daarvan, in 'n 

Gestaltspelterapeutiese perspektief te plaas; 

• om aan die hand van 'n empiriese studie met behulp van semi-

gestruktureerde onderhoude, asook waarneming van 'n gevallestudie 

die hulpverleningsproses aan die seksueel misbruikte kind empiries te 

beskryf ten einde verdere inligting in te samel vir die derde doelwit 

naamlik; 

• om 'n Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel om selfhandhawing 

vir die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te spreek; 

• om aan die hand van die navorsingsproses wat gevolg is, 

gevolgtrekkings en aanbevelings te maak vir verdere optrede ten 
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opsigte van selfhandhawende gedrag by die laerskoolkind wat 

seksueel misbruik is. 

 

1.4 Navorsingsvraag vir die studie 

 

Die navorsingsvraag wat hierdie  ondersoek verder gerig het, is 'n "wat-vraag" 

wat 'n verkennende, beskrywende of 'n evaluerende antwoord teweeg behoort 

te bring, aldus Blaikie (2003:60-61).  Die vraag wat die ondersoek dus gelei 

het, is:  Wat is die mees belangrike komponente van die 

Gestaltspelterapeutiese proses wat benodig word om 'n riglyn saam te stel om 

selfhandhawing vir die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te spreek? 
 
De Vos (1998:116) bevestig bogenoemde mening deur 'n 

navorsingsaanname te omskryf as 'n stelling wat gemaak word oor hoe dinge 

kan word.  Volgens Huysamen (1993:10) behoort die navorsingsprobleem vir 

hierdie doel in 'n navorsbare formaat omskryf te word. 

 

1.5 Die navorsingsbenadering 
 
Volgens De Vos (2002:255), behoort die navorsingsmetodologie volledig 

beskryf te word sodat die navorser vanuit die navorsersrol asook die leser 

duidelikheid kan kry oor die navorsingstappe wat gebruik gaan word.  Die doel 

waarvoor die inligting ingesamel is, behoort aldus Crox en Brode (in De Vos, 

2002:255) ook duidelik uitgespel te word. 

 

Volgens Babbie (2005:79), is die hoofdoel van sosiale navorsing om 'n sekere 

strategie na te vors om sodoende meer kennis op die terrein in te win.  Die 

kwalitatiewe navorsingsbenadering wat vanuit die fenomenologiese 

navorsingstradisie spruit, beskryf aldus Fouché (2002:276), sosiale 

verskynsels. 

 

As praktiese en teoretiese vertrekpunt vir hierdie navorsing is die navorser se 

betrokkenheid as spelterapeut by "Ons kinderhuis", bestaande 

opleidingskennis en die Gestaltspelterapeutiese paradigma as perspektief 
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gebruik.  Die rede hiervoor is dat dit gebaseer is op die aanname dat die 

individu verstaan moet word binne die konteks van sy deurlopende 

verhouding met hul omgewing.  Die Gestaltteorie is gebaseer op die direkte 

ervaring van die hier-en-nou, eerder as om bloot op ‘n abstrakte manier oor 

situasies te gesels. 

 

Schoeman (1996:34) huldig die mening dat die fokuspunt van bewussyn en 

kontak die hede is.  Perls (in Schoeman, 1996:35) ondersteun laasgenoemde 

stelling deur aan te dui dat die persoon gedurig daarna streef om in balans te 

verkeer.  Die wanbalans word deur die behoeftes van die individu veroorsaak.  

Volgens die navorser kan die kind nie in balans verkeer indien hy nie bewus is 

van sy behoeftes nie.  Die doel is dus verhoogte bewustheid en 

selfverantwoordelikheid, eerder as analisering of interpretering. 

 

Die invloed wat seksuele misbruik op sowel die laerskoolkind as sy 

gesinslede het, maak dit nodig om aandag te gee aan die sosiale, 

emosionele, kognitiewe en morele areas van funksionering.  Hulpverlening 

aan die laerskoolkind kan vanuit die teoretiese raamwerk van die 

Gestaltbenadering deur middel van Gestaltspelterapie, gebied word.  Die 

benadering wat hierdie prosesse die beste sal omskryf is ‘n kwalitatiewe 

benadering wat aldus Motsoeneng (2005:59), die fenomeen op 'n narratiewe 

wyse beskryf.  Verder omskryf Burns (in Nkoe 2006:9), kwalitatiewe navorsing 

as ‘n metode waarin individue en hulle gedrag beskryf word.  Lofland & 

Lofland (in de Vos, 1998:240), huldig die mening dat kwalitatiewe navorsing 

dit moontllik maak om die besonderhede van die alledaagse lewe te 

ondersoek asook die feit dat 'n gedetailleerde ondersoek van gevalle in die 

natuurlike verloop van die sosiale lewe moontlik is.  Kwalitatiewe navorsing is 

dus vir die doeleindes van hierdie studie 'n navorsingsbenadering wat die 

ervaring van die seksueel misbruikte laerskoolkind deur middel van 'n metode, 

diepte van begrip (verstaan die kind) en die diepere betekenis (terapie waar 

emosies ontlaai word) van die seksueel misbruikte laerskoolkind se ervaring 

beklemtoon. 
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1.5.1 Soort navorsing 
 

Kwalitatiewe navorsing het, soos dit deur Neuman (2003:88), verduidelik 

word, 'n verkennende en beskrywende funksie indien woorde soos "wat" en 

"watter" gevra en dit ook toegepas kan word.  Vanuit die kwalitatiewe 

navorsingsrol, word op verbande op verskillende fasette van menslike gedrag 

gefokus volgens Schurink (in De Vos et al., 1998:24).  Indien daar dus op die 

hoekom en hoe van gedrag gefokus word, asook op die betrokkenes se 

betekenis wat hulle daaraan heg, behoort die resultate 'n effek op 

toekomstige, praktiese dienslewering te hê (Neuman, 2003:22). 

 

Vir die doeleindes van die vrae soos "watter" en "wat" vrae wat vir hierdie 

navorsingsdoel geformuleer is, het verkenning en beskrywing gerealiseer en 

behoort dié kennis toegepas te kan word.  Die verkennende aard van die 

navorsing is toegepas deur konsepte te verfyn en nuwe kennis en begrip 

rakende selfhandhawing by die seksueel misbruikte laerskoolkind te verken.  

Die toepassingsmoontlikhede van Gestaltspelterapie is ook verken.  Sherman 

en Rodman (1990:1) asook Fouché (2002:109), meen dat beskrywende data 

deur middel van semi-gestruktureerde navorsingsmetodes verkry kan word, 

soos wat dit deur bestaande literatuur, gesprekke en die waarneming van die 

proefpersone se gedrag bekom en beskryf word.  Die saamgestelde riglyn is 

ook beskryf om selfhandhawing vanuit ‘n Gestaltspelterapeutiese perspektief 

aan te spreek.  Volgens De Vos (1998:80) word toegepaste navorsing 

onderneem om navorsing omtrent die belewenis van die individu meer 

humanisties en relevant te maak.  Die saamgestelde Gestaltspelterapeutiese 

riglyn om selfhandhawing vir die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te 

spreek, is as navorsingsproduk en aanbeveling gegee. 

 
1.5.2 Navorsingstrategie 
 
Die keuse van 'n navorsingstrategie is nodig vir beplanning en word deur 

Mouton (in De Vos, 2002:137), die "bloudruk" genoem van wat die navorser 

gaan doen om die navorsing wetenskaplik uit te voer.  ‘n Enkelgevallestudie is 

in hierdie navorsing benut.  Volgens Fouché (in De Vos, 2002:275)  kan 
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gevallestudies beskou word as die in-diepte ondersoek na ‘n stelsel of 

sisteem in ‘n gegewe tydraamwerk.  Die verkenning en beskrywing van die 

gevalle vind plaas binne verskeie prosedures en werkwyses.  Hierdie 

prosedures en werkwyses word vervolgens bespreek. 

 

1.5.3 Navorsingsprosedure en -werkswyse 
 
Vir kwalitatiewe navorsing is die benutting van verskillende data-

inligtingsbronne aldus Fouché (in De Vos, 2002:81-89), 'n sterk aanbeveling.  

Die kwalitatiewe instrumente wat vir die data-insameling gebruik is, is: 

 

  (a) semi-gestruktureerde onderhoude wat gevoer is met een kind wat 'n 

slagoffer van seksuele misbruik was en in die vorm van terapeutiese 

intervensie geskied het, waaruit konsepte ongestel kan word; 

  (b) Kategoriee is geidentifseer vir kontrollering met die paradigmatiese 

perspektief van die studie, naamlik die gestaltspelterapeutiese 

perspektief en 

  (c ) dokumentstudie van die projeksies wat tydens die semi-

gestruktureerde onderhoude deur die deelnemer gemaak is, is 

ondersteunend tot die geïdentifiseerde kategoriee aangebied, waarna 

data in riglyne aangebied is. 

 

Vervolgens word die wyse waarop die data-insameling plaasgevind het, meer 

in detail bespreek. 

 

1.5.3.1 Insameling van inligting 
 
Geen voorgeskrewe werkswyse vir die insameling van inligting bestaan vir 

kwalitatiewe navorsing nie.  Die navorser self is verantwoordelik vir die hele 

proses wat die literatuurstudie insluit, goeie waarneming en literatuurkontrole 

om sodoende die betroubaarheid van die navorsingstudie te bevestig. Meer 

as een wyse van data-insameling is benut ten einde ‘n proses van 

triangulering te verseker wat die betroubaarheid van die kwalitatiewe 

navorsingsproses ondersteun het. 
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Mouton en Marais (1990:92) stel vir die doeleindes van hierdie studie die 

konsep triangulering simplisties en prakties, naamlik dat dit benut kan word 

met die doel om dieselfde gebeure binne ‘n sekere bepaalde konteks op 

verskillende maniere te ondersoek.  Triangulering is tweërlei in hierdie studie 

gebruik.  Eerstens is van verskillende data-insamelingsinstrumente naamlik, 'n 

selfontwerpte onderhoudskedule en semi-gestruktureerde onderhoude 

gebruik gemaak om inligting rakende dieselfde fenomeen in te win. 

 

Tweedens is vir die verdere benutting van die trianguleringsproses ook 

dokumentontleding van die projeksies deur die deelnemer benut  Sodoende is 

soortgelyke perspektiewe rakende die belewenisse van die seksueel 

misbruikte kind vanuit verskeie invalshoeke belig.  Patton (in De Vos, 

1998:253) bevestig dat kwalitatiewe navorsers van mening is dat die inligting 

wat verkry word van die persone wat  aan die navorsing gaan deelneem, 

ryklik beskryf moet word.  Dit is dus noodsaaklik dat die deelnemers 

sistematies en noukeurig waargeneem moet word. 
 
1.5.3.2 Literatuurstudie 
 
De Vos, Strydom, Fouché en Delport (2004:125) huldig die mening dat ‘n 
literatuurstudie navorsers in die navorsingsproses tot hulp kan wees in die 

sin dat hulle sodoende probleme wat deur ander navorsers ondervind is, kan 

vermy.  Die laasgenoemde navorsers vermeld die volgende voordele van ‘n 

literatuurstudie naamlik dat dit: 

 

• kanse vir onnodige duplisering van onafgehandelde navorsing, 

verminder; 

• 'n hulp is vir navorsingsvoorleggings binne die konteks van bestaande 

literatuur en gapings vir verwante bevindinge identifiseer.  Neuman 

(2003:96) voeg by dat kennis vermeerder aangesien daar gebou word 

op dit wat reeds bevind is. 
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Drie sentrale temas wat in die literatuurstudie aangespreek is, en 

aangebied is in Hoofstuk 2 as teoretiese paradigma is: 

 

• ontwikkelingsvlakke van die kind in die middelkinderjare ten opsigte 

van sy sosiale, emosionele, kognitiewe en morele vermoëns en 

behoeftes; 

• toepassingsmoontlikhede van Gestaltspelterapie vir die hantering 

van die seksueel misbruikte laerskoolkind, asook die 

benuttingswaarde van Gestaltspelterapie vir die samestelling van ‘n 

riglyn vir selfhandhawing by die seksueel misbruikte laerskoolkind 

en;  

• die omvang van seksuele misbruik.  Alhoewel die literatuurstudie 'n 

gegewendheid binne navorsing is, kan die integrering daarvan 

plaasvind, verbande getrek word en nuwe perspektiewe verken, 

beskryf en toegepas word.  As gevolg hiervan sal toekomstige 

navorsing kan realiseer met die oog op die seksueel misbruikte 

laerskoolkind se hulpverlening. 

 

1.5.3.3 Enkelgevallestudie 
 
Creswell (in De Vos 2002:275) is van mening dat ’n gevallestudie ’n in-diepte 

analise van ’n enkel – of meervoudige gevallestudie(s) is, wat oor ’n tydperk 

van tyd plaasvind. Yin (in Shanks en Parr 2000:5) definieer ’n 

enkelgevallestudie as ’n ondersoek waarin die deelnemer in sy leefruimte 

nagevors word.  In die geval van hierdie studie is die seksueel misbruikte 

laerskoolkind in sy situasie waar hy probleme ervaar om homself te handhaaf, 

bestudeer. 

 

'n Enkelgevallestudie is 'n spesifieke metode van kwalitatiewe navorsing.  

(Wikipedia, 2006:1).  Hierdie metode van data insameling sluit 'n in-diepte 

ondersoek in na 'n gevallestudie.  Op hierdie wyse word 'n sistematiese 

manier van ondersoek gebied deur data in te samel, te analiseer en verslag te 

lewer aangaande die resultate wat verkry is.  As deel van die terapeutiese 
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proses bekom die navorser begrip en insig in waarom insidente plaasgevind 

het en waaraan mede-navorsers in toekomstige ondersoeke aandag kan gee.  

Enkelgevallestudies bevorder veralgemening van resultate, eerder as 

toetsing. 

 

Leary (2003:3) definieer ‘n enkelgevallestudie as ‘n metode waar die gedrag 

van ‘n individu se gedrag ondersoek word.  In die navorsingsproses word die 

individu in geheel beskrywend weergegee.  Die navorser maak gebruik van 

besonderhede, gevolgtrekkings, oplossings en aanbevelings.  In die geval van 

hierdie navorsing, het die navorser van prosesnotas, vraelyste en observasie 

gebruik gemaak om die besonderhede van die individu weer te gee.  By ’n 

enkelgevallestudie word die data van verskillende individue nie gekombineer 

nie.  Enkelgevallestudies word gebruik om  die effektiwiteit van basiese 

leerprosesse en gedragsveranderinge in die individu te bestudeer. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie is Gestaltspelterapie met 'n seksueel 

misbruikte laerskoolkind onderneem wat probleme ervaar om homself te 

handhaaf.  Die deelnemer is deur middel van nie-waarskynlikheidseleksie met 

‘n doelgerigte steekproeftrekking vanuit die teikenpopulasie geselekteer.  Die 

voordele en beperkings van ‘n gevallestudie word in hoofstuk drie 

breedvoeriger bespreek. 

 

15.3.4 Semi-gestruktureerde onderhoude 
 
Benny & Hughes (in De Vos, 1998:297) meen dat onderhoudvoering die 

mees algemeenste metode van inligtingsinsameling is vir navorsers wat hul 

navorsing op die sosiale lewe van die individu toespits en ook vir die 

deelnemer om sy mening omtrent 'n spesifieke saak te gee.  Onderhoude is 'n 

hulpmiddel om die wêreld van die individu, sy gesin, organisasies en die 

gemeenskap waarvan hy deel vorm, beter te verstaan en begrip vir sy 

omstandighede te hê.  Neuman (2003:290) noem ook dat onderhoudvoering 

die hoogste terugvoering-statistiek toon en werkbare inligting deurgee. 
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Die navorser het van semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak wat 

ondervang word in ‘n terapeutiese proses wat oor ‘n aantal terapeutiese 

sessies met die deelnemer plaasgevind het.  Die semi-gestruktureerde 

onderhoude het temas ingesluit wat eie aan die terapeutiese proses is.  

Hierdie temas word as konsepte en kategoriee in hoofstuk drie weergegee. 

 

1.5.3.5 Dokumentstudie 
 
Mouton en Marais (1985:77) toon aan dat briewe, joernale, gevallestudies en 

kunsstukke as dokumentêre bronne in die navorsingsproses vervat kan word.  

Die navorser het tydens die onderhoude prosesnotas geneem omdat dit 

riskant is om slegs op die geheue staat te maak.  Die prosesnotas bevat 

opsommings van gebeure, emosies en gedrag van die deelnemer in die 

fynste besonderhede.  De Vos (1998:285) verwys na observasienotas as een 

van die maniere om veld(proses)notas te neem.  Geen interpretasie is by die 

prosesnotas teenwoordig nie.  “Each (observational note) represents an event 

deemed important enough to include in die fund of recorded experience, as a 

piece of evidence for some proposition yet unborn or as a property of context 

or situation...” (Schatzman en Strauss in De Vos, 1998:285). 

 

Volgens Casley en Kumar (1988:49) is dit belangrik dat prosesnotas ’n 

opsomming van relevante inligting en die datum van onderhoud moet bevat. 

 

1.6 Ontledingstrategie 
 
Volgens De Vos (2002:318) is die ontleding van data in kwalitatiewe 

navorsing 'n uitdagende en kreatiewe proses en is die navorser op 'n 

empatiese wyse by die proefpersone betrokke.  In hierdie studie is die inligting 

wat uit die waarnemings verkry was, in die vorm van 'n geskrewe beskrywing 

of prosesnotas gedoen, terwyl toepaslike afleidings uit die gegewens gemaak 

is.  Die gevallestudiemetode vir kwalitatiewe navorsing het aldus Paton (in 

Blom, 2000:307) konteksualisering ten doel aangesien, inligting versamel, 

georganiseer en analiseer word.  Kodering maak volgens Trochim (2006:5) dit 
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moontlik om hierdie inligting op te breek en te kategoriseer vir die aanbieding 

daarvan. 

 

1.7 Benutting van ’n voorondersoek 
 
Weens die beperkte omvang van die studie, die benutting van slegs een 

gevallestudie en die afgebakende omvang met betrekking tot lengte, kan 

hierdie studie op sig self as ‘n voorondersoek vir latere meer omvattende 

studies beskou word.  Die gestaltspelterapeutiese riglyne het as 'n paradigma 

gedien vir hierdie studie. 
 
1.8 Omskrywing van universum 
 
Aikara en Lane (in De Vos et al., 2002:198) onderskei tussen die begrippe 

universum of totale populasie en populasie.  Universum omsluit alle 

potensiële subjekte wat oor eienskappe beskik wat vir die navorsing van 

belang is.  Die universum vir doeleindes van hierdie studie bevat alle kinders 

in hulle middelkinderjare lewensfase vanuit 'n Westerse kultuur. 

 

‘n Populasie word deur McMillan (2001:169) beskryf as 'n groep elemente of 

individue wat oor spesifieke eienskappe van 'n bepaalde kriteria beskik, dat 

die resultate kan dus algemeen voorkom.  Burns (2000:464) sluit hierby aan 

met sy mening dat ‘n steekproef die kenmerke van die populasie bevat.  

Hinger (1995:230) se omskrywing lui dat ‘n steekproef ‘n proses is om ‘n 

gedeelte van die populasie te neem om sodoende die hele populasie voor te 

stel. 

 

Die populasie vir hierdie studie is afgebaken vir alle kinders in die 

middelkinderjare vanuit die geografiese gebied van Bloemfontein.  Die 

steekproef is tot "Ons Kinderhuis" beperk waar die navorser deeltyds 

werksaam is en het bestaan uit laerskoolkinders wat woonagtig is in die 

kinderhuis tussen die ouderdom van ses tot twaalf jaar aldus die leêrinhoud. 

Die rede vir die seleksie van  hierdie geografiese gebied kan toegeskryf word 

aan die feit dat die navorser maklike toegang tot die steekproef kon verkry en 
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dat die kriteria  vir insluiting in die navorsing makliker bereik kon word.  

Sarantakos (in De Vos, 2002:333) beskou die steekproefneming in 

kwalitatiewe navorsing as minder gestruktureerd en streng.  Die steekproef 

wat vir hierdie studie geselekteer is, was een kind wat seksueel misbruik is en 

probleme met selfhandhawing ervaar,  In die toevallige steekproefneming 

(Strydom, 2002:212) is gebruik gemaak van een toeganklike laerskoolkind 

met tipiese eienskappe vir die navorsingsdoel tussen die ouderdom van ses 

en twaalf jaar wat Gestaltspelterapie by die navorser ondergaan het as gevolg 

van seksuele misbruik en selfhandhawing. 

 
1.9 Etiese aspekte 
 
Volgens De Vos et al, (1998:24) behoort alle navorsers aanvaarde etiese 

riglyne as die basis vir hul navorsing te gebruik, waarvolgens hulle hul optrede 

kan rig en evalueer.  Ten opsigte van hierdie studie, het die volgende etiese 

riglyne as vertrekpunt gedien: 

 

• Die kinderhuishoof, maatskaplike werkers en kinderhuispersoneel is 

vooraf volledig omtrent die doel met die navorsing ingelig.  Deur middel 

van die Gestaltspelterapeutiese benadering is die kind as deelnemer 

tydens terapie betrek. 

• Toestemming van die betrokke partye is verkry, naamlik die 

kinderhuishoof en die maatskaplike werker (Bylae A), onder wie se 

toesig die deelnemer tans geplaas was. 

• Anomiteit en privaatheid is verseker en geen identifiserende 

besonderhede is omtrent die deelnemer bekend gemaak nie. 

• Die deelnemer is op geen wyse fisies of emosioneel skade berokken 

nie; die navorser het deurentyd ‘n dubbele rol moes handhaaf, naamlik 

as navorser en andersins ook as spelterapeut;  as gevolg van 

terapeutiese betrokkenheid  by die deelnemer, kon die navorser seker 

maak dat die deelnemer nie enige verdere emosionele skade opdoen 

nie.  Die navorser het deurentyd saam met ‘n supervisor en studieleier 

die proses deurloop. 
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• Die navorser het daarop gelet om te alle tye bekwaam en professioneel 

op te tree deur noukeurige prosesnotas van elke kontak met die 

deelnemer te neem. 

 

1.10 Indeling van die navorsingsverslag 
 
Die indeling van die navorsingsverslag was soos volg: 

 

• In Hoofstuk Een word 'n oriëntering van die metodologie van die 

navorsing wat onderneem is, aangebied.  Die navorsingsprobleem, 

doelstelling, doelwitte, navorsingsvraag en enkele konsepte wat 

deurlopend gebruik is, word beskryf. 

• Die omvang van seksuele misbruik en en die gebrek aan 

selfhandhawing as nagevolg daarvan, asook die middelkinderjare 

lewensfase, word volledig in Hoofstuk Twee beskryf. 

• In Hoofstuk Drie word die verwerking en kodering van die empiriese 

gegewens weergegee.  Die integrering van inligting word gedoen deur 

middel van die daarstelling van 'n riglyn aan Gestaltspelterapeute vir die 

hantering van selfhandhawing by die seksueel misbruikte laerskoolkind. 

• Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings word in Hoofstuk Vier 

weergegee. 

 

1.11 Leemtes van die studie 
 
Die navorser het haar internskap by die Kinderhuis voltooi en kon dus van die 

kliëntelading gebruik maak vir die navorsingsprosedure.  ’n Aspek waaraan in 

toekomstige navorsing aandag gegee kan word, is die invloed van 

emosionele intelligensie op selfhandhawing by die seksueel misbruikte kind.  

Weens die omvang van die navorsing, is die navorser beperk om nie aan dìe 

genoemde aspek aandag te gee nie. 
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1.12 Definiëring van hoofkonsepte van die studie 
 
1.12.1  Gestaltspelterapie 
 
Clarkson & Mackewn (1994:7) definieer Gestaltterapie as ‘n benadering 

waarin die individu sy perseptuele ervaring struktureer.  In die proses aanvaar 

en verwerp hy aspekte uit sy veld (leefruimte).  Die individu sien noodsaaklike 

aspekte as ’n Gestalt of geheel waaraan betekenis toegevoeg word.  Die 

individu gee betekenis aan onvoltooide inligting en situasies. 

 

Korb, Gorell, van de Riet (1989:1) dui die volgende in sy beskrywing van 

Gestaltterapie aan:  “...three phenomena must be considered:  a thing, its 

context or environment...”  Die individu word in Gestaltterapie altyd in konteks 

van sy omgewing (veld) geplaas.  Hy staan in verhouding met sy veld 

(leefruimte). 

 

Kirchner (2003:2) is van mening dat Gestaltterapie ’n eksistensiële 

fenomenologiese benadering is wat die beginsels van die hier-en-nou 

bewustheid en onmiddelike ervaring beklemtoon. 

 

Volgens Gouws, Louw, Meyer en Plug in Blom (1997:9) kan spelterapie as ‘n 

psigoterapeutiese tegniek beskou word waarmee die terapeut aan die kind die 

geleentheid gee om op verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy 

gevoelens te gee. 

 

Die navorser is van mening dat die beginsels en tegnieke van die 

Gestaltbenadering gebruik word in spelterapie met die kind.  Hy word dus die 

geleentheid gegee om sy emosies op ’n verbale en nie-verbale wyse uit te 

druk, bewustheid en selfverantwoordelikheid vir sy keuses te verhoog. 

 

1.12.2  Riglyne 
 
Blom (2004:148) is van mening dat kinders wat seksueel misbruik is, 

bewussyn van hul sintuie verloor.  Hunter (1990:60):  “...he may shut himself 
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off from his body...”  Volgens Schoeman en van der Merwe (1996:42) vind ’n 

kind wat nie bewussyn van sy sintuie handhaaf nie, dit moeilik om hom in sy 

veld te posisioneer en aldus die navorser, te handhaaf.  In die lig hiervan het 

die navorser dit ten doel gehad om ’n Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te 

stel om die seksueel misbruikte deelnemer wat probleme ervaar om homself 

te handhaaf, in kontak te bring met sy sintuie.  Die verwagting is dat hy meer 

bewussyn ten opsigte van sy sintuie sal ontwikkel en in die proses van 

homself, ten einde selfhandhawing toe te pas. 

 

1.12.3  Selfhandhawing 
 
Dit is noodsaaklik dat die individu ‘n konsep van die self moet hê.  Korb et al, 

(1989:30) is van mening dat die selfkonsep dìt is wat die individu van homself 

glo.  Vanuit die sin van die self, spruit selfhandhawende gedrag. 

 

Die navorser is van mening dat selfhandhawing impliseer dat 

selfondersteuning plaasvind.  Aronstam in Blom (1997:9) is van mening dat 

selfondersteunende gedrag voorkom wanneer die individu 

verantwoordelikheid vir homself aanvaar en minder steun vanuit die 

omgewing nodig het.  Schoeman en Van der Merwe (1996:36) toon aan dat 

die individu verantwoordelikheid vir die self moet neem.  Dit impliseer verder 

dat hy toestemming aan homself verleen om emosies te ervaar. 

 

1.12.4 Seksuele misbruik 
 
Walters in Hunter (1990:1) omskryf seksuele misbruik as die misbruik van 'n 

kind vir seksuele bevrediging.  In die meeste gevalle is dit nie net die seksuele 

daad wat skadelik is nie, maar ook die emosies wat daarmee gepaard gaan. 

 

Volgens Kempe (1984:1) is seksuele misbruik wanneer ’n volwassene ’n kind 

by seksuele aktiwiteite betrek.  Die slagoffers van die tipe misbruik verstaan 

nie die omvang van die daad nie en familie- of sosiale rolle word misplaas. 
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1.12.5  Laerskoolkind 
 
Van Rensburg (2004:16) verwys na die laerskoolkind as tussen die ouderdom 

van ses en twaalf jaar.  Die aanvang van die lewensfase is wanneer die kind 

skoolgaande ouderdom bereik en eindig aan die begin van puberteit.  Groei 

ten opsigte van sosiale, kognitiewe, liggaamlike en emosionele ontwikkeling 

vind veral in hierdie tydperk plaas. 

 

Van die emosionele ontwikkeling wat in die laerskoolkind plaasvind is die 

volgende:  meer onafhanklikheid van die gesin en dus sterker bande met die 

portuurgroep, sterker sin van reg en verkeerd, bewusmaking van die toekoms, 

begrip van die self in sy leefruimte. 

 
1.13 Slotsom 
 
In hierdie hoofstuk is daar ‘n oorsig en beplanning van die navorsing gegee.  

Daar is verwys na die motivering, probleemstelling, doel en doelwitte, die 

soort navorsing, die navorsingstrategie, prosedure en die hantering van 

literatuur.  ‘n Enkelvoudige gevallestudie sal bespreek word. 

 

Hoofkonsepte is uiteengesit en die hoofstukindeling is weergegee  Etiese 

maatreels is bespreek en die leemtes wat geïdentifiseer is in die studie, is 

uiteengesit.  In Hoofstuk twee fokus die navorser op die omvang van seksuele 

misbruik en waar dit binne die konteks van die studie geplaas kan word. 
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HOOFSTUK 2 
 

‘N TEORETIESE PARADIGMA VIR SELFHANDHAWING 
BY DIE SEKSUEELMISBRUIKTE LAERSKOOLKIND 

 
 
2.1 Inleiding 
 

In Hoofstuk een is ‘n duidelike uiteensetting gegee van wat beplan word met 

hierdie studie.  Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die inhoudelike van 

die Gestaltspelterapeutiese proses in 'n riglyn om selfhandhawing vir die 

seksueel misbruikte laerskoolkind aan te spreek, die uiteinde van hierdie 

navorsingsproses sal wees. 
 

Verder is dit ook duidelik dat daar sover vasgestel kon word, geen 

Gestaltspelterapeutiese riglyn bestaan om selfhandhawing aan te spreek vir 

die laerskoolkind wat seksueel misbruik is nie. 

 

‘n Teoretiese paradigma vir die studie kombineer die belangrikste aspekte van 

die probleemstelling en doel van die studie, fokus op die integrering van alle 

toepaslike literatuur en bied ‘n raamwerk waarvolgens die navorser sy 

metodes van ondersoek rig en tot belangrike gevolgtrekkings kan kom.  

Volgens Fouché en Delport (2002:265) is die eerste stap in die kwalitatiewe 

proses om ‘n geskikte paradigma te kies en die belangrikheid van teorie in die 

navorsingsproses te bepaal. 

 

In Hoofstuk een is al die belangrikste konsepte vir die navorsingsproses, 

naamlik die probleemformulering, die navorsingsvraag, die doel en doelwitte 

vir die studie, die metodologie en die hoofkomponente uitgelig.  Hierdie 

hoofstuk behandel ‘n teoretiese paradigma wat  ‘n geïntegreerde beeld bied 

van wat verstaan word onder selfhandhawing in seksuele misbruik vir die kind 
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in sy mddelkinderjare en dien as ‘n fundamentele riglyn of vertrekpunt waaruit 

die empiriese komponent van die studie aangepak sal word. 

 

Verder dien die teoretiese paradigma as ‘n denkraamwerk wat die navorser 

se metateorie, modus operandi, perspektiewe in die literatuur en rigting van 

die studie sal aandui.  Die belangrike aspekte wat in hierdie studie binne ‘n  

teoretiese paradigma vervat sal word sluit die volgende in: 

 

• Die uiteensetting van perspektiewe uit die literatuur oor seksuele 

misbruik, vermoëns, lewensvaardighede en behoeftes ten opsigte van 

die kind in sy middelkinderjare;  en kognitiewe, sosiale, morele en 

emosionele onwikkelingsterreine van die dinamika van seksuele 

misbruik, asook die gevolge daarvan, en om dit in  

Gestaltspelterapeutiese perspektief te plaas, en 

• Die Gestaltterapeutiese benadering as metateorie waarbinne die 

navorser die proses verklaar. 

 
As motivering hiervoor kan aangevoer word dat die moontlikheid bestaan dat 

die navorser die respondent bewus sou kon maak van sy liggaam en die 

selfhandhawing daarvan.  Volgens Clarkson & Mackewn (1993: 45) is die 

bewustheid van die liggaam en selfhandhawing daarvan 

 

"...your human abilty to be in touch with your whole perceptual 

field.  It is the capacity to be in touch with your own existence, to 

notice what is happening around or inside you, to connect with 

the environment, other people and yourself, to know what you 

are feeling or sensing or thinking; how you are reacting at this 

very moment..." 

 

2.2 Teoretiese paradigma oor seksuele misbruik 
 
Seksuele misbruik het 'n impak op die kind se funksionering deurdat dit ‘n 

invloed uitoefen op alle vlakke van sy menswees, naamlik die fisiese, 



 25

emosionele en sosiale vlakke.  Hunter (2006:349) noem dan ook tereg dat die 

seksueel misbruikte kind in totaliteit misbruik word en dat dit die konsep van 

die self en persoonlike identiteit nadelig mag beïnvloed. 

 

Bagley & Ramsay (in Chew 1998:1) definieer seksuele misbruik as die 

misbruik van 'n slagoffer deur 'n ander persoon wat direkte forsering of 

dreigemente van ‘n seksuele aard op die slagoffer uitoefen.  Courtois (in 

Chew 1998:1) is verder van mening dat die seksueel misbruikte kind tot die 

oortreder se bevrediging misbruik word. 

 

Kempe (1984:36) definieër seksuele misbruik van kinders as seksuele 

betrokkenheid van volwassenes by afhanklike kinders wat steeds in fases van 

ontwikkeling is.  Die slagoffer toon geen begrip rakende die dade waarby hulle 

betrokke is nie en is nie in staat om die inhoud daarvan te verklaar of om te 

onderskei wat moreel aanvaarbaar is al dan nie. 

 

Dolan (1991:1) is verder van mening dat in seksuele misbruik die grade van 

intimiteit wissel vanaf ontbloting van genetalieë tot seksuele interaksie.  

Voorbeelde van seksuele misbruik sluit onder meer gedrag soos die volgende 

in:  naaktheid, genitale ontbloting in die teenwoordigheid van die kind, 

observasie van die kind tot so 'n mate dat die slagoffer ongemaklik voel, soen, 

liefkosing, masturbasie en penetrasie van die geslagsdele. 

 

Die gereeldheid en duur van die misbruik, die verhouding tussen die oortreder 

en slagoffer, ouderdom van die slagoffer wanneer dit gebeur het, reaksies van 

ander ten opsigte van seksuele misbruik en bestaande hulpbronne of 

steunstelsels het 'n invloed op die kind se ervaring en hantering van seksuele 

misbruik. 

 

Die meerderheid van kinders in hul middelkinderjare word seksueel misbruik 

deur volwassenes met wie hulle 'n primêre verhouding het en wat goed aan 

hulle bekend is, soos byvoorbeeld hulle ouers, familie, bure of ander persone 

wat verantwoordelik is vir die versorging van die kind aldus Richter et al. 

(2004:28). 



 26

Volgens Dolan (1991:3) is daar 'n tendens dat die gesin van 'n slagoffer die 

seksuele misbruik geringskat, die effek daarvan ontken deur voor te gee dat 

misbruik nie plaasgevind het nie of die oortreder word beskerm deur nie die 

slagoffer te glo nie of selfs te blameer vir wat gebeur het.  Dit is ironies dat dit 

juis die steunstelsel is wat die kind verder misbruik deur bogenoemde 

reaksies.  Die kind bevind hom dus in 'n situasie wat verdere trauma 

veroorsaak. 

 

Met die seksuele misbruik het die slagoffer 'n persoon in sy vertroue geneem 

wat in sy lewe trauma tot gevolg het.  Die proses van onthulling kan vir die 

slagoffer teenstrydig wees omdat hy 'n steunstelsel benodig van persone wat 

hy kan vertrou.  In die geval van seksuele misbruik het die persoon wat hy 

vertrou het, hom egter seksueel misbruik.  Wanneer die kind seksuele 

misbruik onthul, sal die vertroueling hom tot hulp wees, anders as met 

seksuele misbruik.  In seksuele misbruik is die oortreder dus nie die kind tot 

hulp nie. 

 

Tussen die periode van seksuele misbruik en die onthulling daarvan, verkeer 

die slagoffer in isolasie.  Dit wil blyk asof 'n oomblik van verligting ervaar word 

wanneer die kind dit openbaar maak. 

 

'n Aanhaling van 'n slagoffer uit Staller & Gardell (2005:1422) bevestig die 

verligting wat met onthulling van seksuele misbruik gepaard gaan: 

 

"Something's on your shoulders. It's like you have like, this like 

feeling, like, it's there you know. Then like, after you tell 

someone it just is such a relief. You know? It's not weighing you 

down anymore. Yeah, when you keep it too long you kind of get 

the feeling that you don’t have tell them. It also feels like it didn’t 

happen." 

"Yeah, don’t try to wipe it out ‘cause it just comes back to you 

and makes it worse. Well like, dreams, I can’t sleep or nothing at 
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night you know what I mean? I had like flashbacks and stuff. I’d 

be scared to sleep at night sometimes. 

Die eerste stap na die proses van erkenning van seksuele misbruik vir die 

kind aldus Staller & Gardell (2005:2), is om kontak te maak met die self.  Die 

slagoffer moet bewus wees van wat besig is om met hom te gebeur. asook 

die emosies wat hy ervaar.  Indien die persoon in kontak is met homself, kan 

hy alternatiewe vind vir areas in sy lewe waar homeostase nog nie 

plaasgevind het nie.  Dit is nodig dat die slagoffer bewus moet wees, dat 

indien hy nie die seksuele misbruik aan iemand gaan openbaar maak nie, 

homeostase (balans) in homself nie bereik sal word nie. 

 

Dit is in die onthullingsproses belangrik dat die slagoffer 'n 

ondersteuningsbron uit sy omgewing sal vestig of gevestig sal hê wat hom 

kan ondersteun. 

 

Die onthullingsproses aan vriende, familie of professionele persone soos 'n 

terapeut dra daartoe by dat die slagoffer beheer oor die verloop van sake 

verloor.  Die kind moet aan vreemde persone die intieme en persoonlike 

gebeurtenis vertel.  Die aanvanklike beheer wat die kind met die 

onthullingsproses ervaar het, word aan volwassenes oorgegee (Staller & 

Galler 2004:3). 

 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing is dit duidelik dat seksuele misbruik 

beskou moet word as die seksuele interaksie tussen kinders of minderjariges 

en 'n  volwassene.  Van verdere belang is dat daar tydens seksuele misbruik 

misplaasde beheer oor die slagoffer uitgeoefen word wat dikwels in die 

geheim geskied. 

 

Soos reeds genoem word die kind tydens seksuele misbruik nie slegs fisiek 

getraumatiseer nie, maar ook emosioneel.  Die sensoriese belewing van 

seksuele misbruik word deur Schoeman en van der Merwe (1996) as een van 

die belangrikste aspekte beskou waaraan tydens in die hulpverleningsproses 

aandag gegee moet word. 
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2.2.1 Die rol van sintuie in seksuele misbruik 
 
Haynesseman & Krugman (in Richter et al. 2004:25) is van mening dat 

seksuele misbruik die betrokkenheid van die sintuie in verskeie grade insluit.  

Oaklander (in Schoeman en van der Merwe 1996:42) meld dat kinders 

observeer, neem notisie van dinge, eksperimenteer, en alles 

ondersoek.Vanuit die Gestaltbenadering is die funksie van die sintuie aldus 

Schoeman en van der Merwe & van der Merwe (1996:42) om selfbewussyn te 

bewerkstellig. 

 

Blom (2004:101) huldig die mening dat  sensoriese kontakmaking 'n 

voorvereiste vir die kinderkliënt is om emosioneel in kontak met homself te 

wees.  Gedurende seksuele misbruik word die sintuie as volg betrek:  Tydens 

seksuele misbruik is dit deur die tassintuig en sig dat misbruik plaasvind.  Die 

sensoriese funksie van gehoor kan kinders die geleentheid gee om aandag te 

gee aan wat hulle wil hoor.  Die kind kan in dieselfde tyd blokkeer wat hy nie 

wil hoor nie, byvoorbeeld in die geval van seksuele misbruik.  Dit is vir die 

kind pynlik om te hoor dat hy die seksuele misbruik geheim moet hou of dat 

sy lewe in gevaar is.  Die tong is die hulpmiddel wat die kind gebruik om 

kontak te maak met dit rondom hom, bv. deur smaak.  Die kind gebruik die 

tong om sy emosies te verbaliseer.  In die geval van seksuele misbruik is die 

kind gedreig om nie oor die misbruik te praat nie of hy is skaam oor wat 

gebeur het.  Uit bogenoemde is dit duidelik dat die kind homself van 

sensoriese kontak afsny en sodoende dus nie emosioneel in kontak met 

homself is nie. 

 

Wanneer sintuiglike kontak dus ‘n negatiewe betekenis kry, soos byvoorbeeld 

in die geval van die seksueel misbruikte kind, is dit vir hom moeilik om 

homself in sy omgewing te plaas.  Dit bemoeilik die ervaring van die self en 

gevolglik ook selfhandhawing. 

 

Die navorser kan tot die gevolgtrekking kom dat in hulpverlening aan die 

seksueel misbruikte kind, die sensoriese en sintuiglike belewenis van die kind 

as deel van terapeutiese hulpverlening ingesluit sou kon word. 
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2.2.2 Perspektiewe op ontwikkeling binne die konteks van 
seksuele misbruik 

 
Die meeste ontwikkelingsteorieë word gegrond op die aanname dat die 

ontwikkeling van die kind  in ‘n voorafbepaalde ontwikkelingsfrekwensie 

verloop.  Dit beteken dat ontwikkeling met verloop van tyd vanaf 

onderontwikkeld tot volledig ontwikkeld sal vorder.  Die interafhanklikheid 

tussen die kind se biologiese kapasiteit en omgewingsinvloede het egter ‘n 

belangrike invloed op die wyse waarop hierdie natuurlike proses ontvou.  

Trauma soos seksuele misbruik sal dus ‘n invloed op die natuurlike 

ontwikkeling van die kind uitoefen. 

 
Perry & Thomas (2006:2) huldig die mening dat seksuele misbruik 'n kind in 

sy ontwikkelingsprosesse strem.  Aangesien die navorsing fokus op die kind 

in sy middelkinderjare word ontwikkelingsdinamika binne die konteks van 

sosiale, emosionele, en kognitiewe aspekte aangeraak. Verskeie gevolge van 

seksuele misbruik binne die konteks van elk van hierdie aspekte sal 

vervolgens bespreek word. 
 
2.2.2.1 Die gevolge van seksuele misbruik op die emosionele 

ontwikkeling van die kind 
 
Louw (1996:349) beweer dat die emosionele ontwikkeling in die 

middelkinderjare groter emosionele buigsaamheid en differensiasie meebring.  

Turner & Helms (in Louw 1996:349) maak dit duidelik dat kinders in hul 

middelkinderjare ontwikkel van hulpeloos na onafhanklik en selfgenoegsaam. 

 

Kinders in hul middelkinderjare skryf emosionele belewing toe aan interne 

aspekte, hulle raak bewus van sosiale reëls wat die vertoon van hul emosies 

beheer, leer gesigsuitdrukkings lees en leer dat emosionele toestande psigies 

verander kan word.  Hulle begin ook begrip toon dat mense gelyktydig 

meervoudige emosies kan ervaar.  Namate kinders ouer word, dig hulle 

woede, treurigheid en geluk aan hul eie innerlike gevoelens toe deur dit binne 

hulself te identifiseer. 
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Vrees neem in die middelkinderjare toe.  Die kind betree die skooljare en 

beleef vrees ten opsigte van akademiese prestasie asook in verhoudings met 

onderwysers en vriende.  Volgens Lagatuta (2005:722) kan kinders wat 

seksueel misbruik is, ‘n vrees hê vir die oortreder in die opsig dat die 

oortreder iets sal sê wat hulle "geheim" sal uitlap en dat sy gesinslede 

daardeur in gevaar gestel sal word.  Hierdie kind beleef dat hy medepligtig 

aan die misbruik is en bewaar die geheim so goed hy kan. 

 

Lagatuta (2005:3) noem verder dat die kind in die middelkinderjare empatie 

vir ander ontwikkel.  Die kind kombineer die gevoelens van empatie wat hy 

bemeester, met gevoelens van empatie vir die oortreder.  Dit lei tot empatiese 

ongemak. 

 

Volgens de Benedictis, Jaffe & Segal (2006:5) belemmer seksuele misbruik 

die emosionele groei en geestelike ontwikkeling van die kind. Aangesien die 

vernietigende gevolge van seksuele misbruik meestal van emosionele aard is, 

kan dit wees dat die kind se ontwikkeling hierdeur vertraag word of dat 

emosionele probleme ontwikkel.  Humphries (1992:27) huldig die mening dat 

byna alle slagoffers van seksuele mishandeling simptome van depressie toon.  

Tekens van regressie, onttrekking, neerslagtigheid en selfs 

selfmoordpogingsneigings mag teenwoordig wees.  Doyle (in Monnye, 

1998:39) toon aan dat regressie 'n manier is waarop die slagoffer die 

herinneringe van die seksuele misbruik kan vermy.  Slagoffers van seksuele 

misbruik ervaar dikwels emosies van waardeloosheid en die ontneming van 

hulle menswaardigheid wat lei tot 'n lae selfbeeld. 

 

Die slagoffer deel met die seksuele misbruik op emosionele vlak deurdat hy 

probeer om  emosionele kontak met die oortreder te verbreek.  Aangesien hy 

nog in ‘n proses van ontwikkeling is en die taak nie ten volle bemeester het 

nie bestaan die moontlikheid dat die kind ook in homself sensoriese kontak 

verbreek omdat die trauma deur middel van sensoriese stimuli plaasgevind 

het. In die proses vind ontkenning van emosies plaas.  Yontef (in Blom 

2004:19) dui kontakmaking aan as om in die "hier en nou" te wees.  Dit 

beteken dat die kind ‘n bewustheid het oor dit wat in die onmiddellike met hom 
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gebeur.  Die kind wat emosies ten opsigte van die seksuele misbruik ontken, 

is nie in kontak met homself nie. 

 

Uit bogenoemde bespreking kan die navorser kan tot die gevolgtrekking kom 

dat die onnatuurlike wyse waarop met emosionele intimiteit gehandel word, 

op die langer duur 'n vrees tot gevolg mag hê om emosionele intimiteit met 

ander, te ontwikkel. 

 

Emosionele ontwikkeling in hierdie fase is ook die tyd wanneer voorbrand 

gemaak word vir die ontwikkeling van die vaardigheid om 

vertrouensverhoudings te vestig.  In Erikson (1982) se teorie oor psigososiale 

ontwikkeling word beweer dat indien ‘n kind op een vlak van ontwikkeling nie 

volkome ontwikkel nie, dit ook op latere ontwikkelingsvlakke ‘n invloed mag 

uitoefen. 

  

Die seksuele misbruik sal dus ‘n invloed hê op die ontwikkeling van  

vertrouensverhoudings in ‘n latere fase.  Die emosionele verbintenis met 

ander is in hierdie fase van sy lewe veronderstel om 'n positiewe uitwerking 

op die kind te hê en sy karakter te bou.  Met seksuele misbruik vind die 

teenoorgestelde egter plaas.  Vertroue is verbreek en die kind mag dit moeilik 

vind om iemand weer in sy vertroue te neem.  Onskuldige mense word dus in 

die proses verwerp, naamlik diegene wat met die slagoffer in gesonde 

verhoudings wil staan. 

 

2.2.2.2 Die gevolge van seksuele misbruik op die seksuele 
ontwikkeling van die kind 

 

Rich (1994:3) het deur middel van navorsing bevind dat kinders wat seksueel 

misbruik is, ontoepaslike seksuele gedrag volgens hul ontwikkelingstadium 

openbaar.  Die kind se kennis van seksualiteit is toe te skryf aan ontoepaslike 

blootstelling aan die seksuele daad.  Die ontoepaslikheid van seksuele 

gedrag teenoor seksuele gedrag wat vir die kind in die middelkinderjare 

aanvaarbaar is word, volgens Rutland, Cameron, Milne en McGeorge 

(2005:3) in Tabel 2.1 getoon. 
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Tabel 2.1 Vergelyking tussen ontoepaslike en normale seksuele 

gedrag vir die kind in sy middelkinderjare (Rutland, 
Cameron, Milne en McGeorge, 2005:3). 

 

Die oortreder beloon dikwels die kind vir die seksuele daad wat as 'n vorm 

van manipulasie beskou kan word.  Vanuit die navorser se praktykervaring 

blyk dit dat kinders wat seksueel misbruik is, dikwels ander kinders by hul 

seksuele aktiwiteite betrek. 

 

Die kind word gewoonlik beveel om die seksuele ontmoeting met die 

oortreder as 'n geheim te beskou en word die rede dat hy geen oorweging 

skenk aan die onthulling daarvan nie.  Die kind dra dus onvoltooidheid met 

hom saam en gebruik nie die ondersteuningsbronne in sy omgewing om die 

onvoltooidheid af te handel nie.  In die proses word die kind met verwarring 

oor seksuele norme en identiteit gelaat.  Die seksuele daad word verwar met 

liefde, aandag en belangstelling wat in díe geval nie waar is nie.  Die kind 

ontwikkel negatiewe assosiasies teenoor seksuele aktiwiteite en 

Normale gedrag Onaanvaarbare seksuele 
gedrag 

Masturbeer in privaatheid. 

Oordrewe masturbasie wat 

inmeng met spel en daaglikse 

aktiwiteite. 

Vergelyk hul liggame met ander 

s'n. Loer iemand af wanneer 

hulle bad, uittrek of die toilet 

gebruik. 

Oordrewe masturbasie wat 

inmeng met spel en daaglikse 

aktiwiteite. 

Wys hulle liggame aan ander 

en raak ander se liggame aan. 

 

Aanraking is eerder ontdekkend 

as seksueel van aard. 

Vryf of ruik volwassenes se 

genetalieë. 

 

Anale of vaginale penetrasie. 

 

Forseer seksuele betrokkenheid 

by portuurgroep. 
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opwekkingsensasies en 'n afkeer in die seksuele daad of intimiteit.  Dit speel 

later 'n groot rol in die kind se lewe wanneer hy verhoudings aanknoop en 

verbintenisse aangaan. 

 

'n Gedragsprobleem wat vanuit die seksuele misbruik na vore tree, is dat die 

kind gefokus mag raak op kompulsiewe seksuele gedrag waar ontoepaslike 

seksuele gedrag dus voorkom. 

 

2.2.2.3 Die gevolge van seksuele misbruik op die sosiale 
ontwikkeling van die kind 

 
Die sosiale ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare word  dikwels 

gekenmerk deur interaksie en blootstelling aan nuwe ervarings in 

skoolverband aangesien die skool die instelling is waar hy die grootste 

hoeveelheid van sy tyd deurbring.  Van der Westhuÿsen en Schoeman en van 

der Merwe (in Louw 1996:366) wys daarop dat die persoonlikheid van die kind 

'n belangrike rol speel in sy interaksiepatrone tydens skoolgaantye.  Sosiale 

verbintenisse word hiervolgens gevorm en sosiale gedrag aangeleer. 

 

Dit is dus vanselfsprekend dat sosiale ontwikkeling uitbrei tydens hierdie 

lewensfase omdat die kind meeste van sy tyd spandeer met die portuurgroep 

waar sosiale vaardighede ontwikkel.  Die portuurgroep speel ook 'n groter rol 

in die lewe van die kind in sy middelkinderjare as in die vroeëre lewensfases.  

Williams, Stith en Van der Zanden (in Louw 1996:369) noem dat die 

belangrikheid van die portuurgroep in hierdie lewensfase nie onderskat mag 

word nie en stel die volgende as voorbeelde hiervan: 

 

• Die portuurgroep verskaf kameraadskap.  In gevalle waar 'n 

onaangename huisatmosfeer heers, vervul die portuurgroep 'n 

behoefte van die kind. 

• Die portuurgroep skep die geleentheid vir nuwe gedrag, veral ten 

opsigte van onafhanklikheid van die ouers.  Hulle bied ook die 

geleentheid om positiewe waardes en gedrag aan te leer. 
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• Die portuurgroep help om nuwe kennis en inligting oor te dra, 

byvoorbeeld nuwe rekenaarspeletjies, bygelowe, grappe, raaisels en 

speletjies.  Die portuurgroep dra ook sekspraatjies oor alhoewel die 

meeste daarvan net mites is. 

• Die portuurgroep leer mekaar reëls en regulasies.  Hulle leer dat hulle 

gestraf word vir die oortreding van reëls en dat nakoming van reëls 

beloon word. 

• Die portuurgroep versterk geslagsrolle, nl.  wat die rol van seuns en 

meisies is.  In die middelkinderjare is die kind baie bewus van die 

verskille tussen seuns en meisies. 

• Die portuurgroep smee hegte emosionele bande wat gehegtheid aan 

die ouers verminder. 

• Die portuurgroep bied ondervinding ten opsigte van verhoudings. 

 

Die portuurgroep speel 'n baie belangrike rol in die kind se lewe en beïnvloed 

hom maklik (positief en negatief).  'n Groot geslagsonderskeid word in hierdie 

stadium by die portuurgroep aangetref.  Volgens Rutland, Cameron, Milne en 

McGeorge (2005:3) meng die meisies en seuns nie soos in die 

adolossentestadium nie.  Hulle speel nie net verskillend in terme van soorte 

spel nie, maar gebruik ook verskillende sosiale strategieë om beheer te neem 

oor bronne of om groepaktiwiteite te beïnvloed.  Seuns sal byvoorbeeld aan 

rowwe spel deelneem, terwyl meisies verbaal kommunikeer. 

 
Geary (1998:242) toon die geslagsverskil ten opsigte van hantering in 

portuurgroepverhoudinge aan.  Meisies is meer empaties, selfvertroetelend, 

intiem in hul verhoudings, ondersteun mekaar emosioneel.  Seuns 

daarenteen is besorg oor die daarstelling van dominansie, beheer van 

groepaktiwiteite, taakoriëntasie en die neem van risiko's. 

 
Die gesin as sosiale struktuur bly in hierdie lewensfase vir die kind 'n bron van 

sekuriteit ten spyte van die feit dat  hy meer tyd by die skool en tussen maats 

as by die huis spandeer.  Newman en Newman (in Louw 1996:354) meen dat 
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die kind in sy middelkinderjare hoë eise aan ouers stel.  Die kind toets die 

ouers se grense en vergelyk dit met díe van ander gesinne of maats. 

Volgens Mullen (1998:6) reflekteer kinders hulle behoeftes deur middel van 

gedrag wat in sosiale verhoudinge manifesteer.  Gemoedstoestande kom die 

prominentste voor en sluit gedragsveranderinge in wat verband hou met die 

individu se proses (sy persoonlikheid).  Tydens die sosiale ontwikkelingsfase 

van die kind in sy middelkinderjare kan ‘n kringloop Netherlands (2005:7) van 

negatiewe emosies onstaan weens seksuele misbruik:  'n lae selfbeeld, wat 

lei tot swak identifikasie tot gevolg het dat die individu nie sy selfwaarde kan 

bepaal en hoe hy in die gemeenskap inpas nie.  Sosiale probleme lei tot 

onttrekking op mikro-(sy gesin) en makrovlak (sy skool en gemeenskap) en 

uiteindelik totale isolasie asook 'n gevoel van alleenheid.  Die kringloop word 

in Figuur 2.1 voorgestel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2.1: Die kringloop van negatiewe emosies (Netherlands, 2005:7). 
 

Die oorsaak van die onttrekking is daarin geleë dat die slagoffer nie sy ouers, 

vriende en familie voldoende vertrou om sy situasie te bespreek nie.  Volgens 

Richerby, Valeri, Gleason & Roesler (2003:5) het navorsing getoon dat die 

redes daarvoor die volgende is: 

 

• Indien 'n slagoffer die oortreder bespreek, kan die persoon se lewe in 

gevaar gestel word..  Die oortreder kan hierdie moontlikheid misbruik 

om die kind te manipuleer deur hom te laat glo dat sy eie lewe in 

gevaar is. 

 
Lae selfbeeld 

Swak 
identifisering 

 
Onttrekking Totale 

isolasie 



 36

• Kinders internaliseer die norme en waardes wat volwassenes vir hulle 

stel.  Om hierdie rede sal die kind luister na wat die volwassene 

voorstel, of self oordeel dat dit beter is om oor negatiewe aspekte stil te 

bly ter wille van diegene rondom hom.  Dit is vir kinders moeilik om te 

onderskei tussen onaanvaarbare en aanvaarbare gedrag by 

volwassenes, aangesien hulle dikwels in hierdie lewensfase alle 

gedrag van volwassenes as moreel aanvaarbaar beskou. 

• Slagoffers en vriende en/of famlie is soms bevrees dat die gesin se 

samestelling sal verbrokkel en bespreek dus nie die seksuele misbruik 

nie. 
 

Die invloed van seksuele misbruik op die sosiale ontwikkeling van die kind 

word dus duidelik binne sy verhoudinge met ander sigbaar.  Die gevoelens 

van wantroue en agterdog wat ontstaan, ontneem die kind van normale 

interaksie met sy omgewing. 

 
2.2.2.4 Die gevolge van seksuele misbruik op die kognitiewe 

ontwikkeling van die kind 
 

Die kind in die middelkinderjare betree die skooljare wat gepaard gaan met 

kognitiewe ontwikkeling.  Volgens Seifert & Hofnung (2000:388) is die mees 

kenmerkendste aspek van kognitiewe ontwikkeling tydens hierdie fase die 

ontwikkeling van  kort- en langtermyngeheue.  Verbetering in logiese 

redenasie ontwikkel die langtermyngeheue asook die uitbreiding van kennis in 

die skooljare.  Die belangrikste bydrae tot die kognitiewe ontwikkelingsteorie 

is dié van Jean Piaget.  Ten einde die verband tussen die invloed van 

seksuele misbruik en kognitiewe ontwikkeling te trek is die volgende tabel 

hiervoor uiteengesit: 
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Ontwikkelingstadium Ouderdom Kenmerke van Piaget's 

se stadias 
Kind se interpretasies 
van seksuele misbruik 

Konkrete stadium 7,8 jaar tot 11,12 jaar 

Denke is konkreet, eerder 

as abstrak. 

 

Kind kan basiese 

groeperings van klasse 

en verhoudings maak. 

 

Kind sien hoe gevolge 

volg uit oorsaak. 

 

Redenering maak dit 

moontlik om opdragte te 

verwag en uit te voer. 

Verstaan seksuele gedrag 

is verkeerd. Kind dink dit 

is verkeerd omdat hy 

betrokke is by seksuele 

aktiwiteite. 

 

Is bekommerd wat met die 

oortreder gaan gebeur 

sonder om aan 

hom/haarself te dink. 

Formele stadium 11,12 jaar tot 14,15 jaar 

Formele denke word 

gekenmerk deur 

hipotetiese deduktiewe 

redenering. 

 

Kan verskillende idees 

rangskik op verskillende 

maniere 

Verstaan die konsep van 

ontbloting asook die 

gevolge vir hom/haar as 

slagoffer. 

 

Vals intensies word 

geloots om die aandag 

van die kind te verkry of 

wraak te neem.  Slagoffer 

beskou nie vals intensies 

vir wat dit is nie... 

 

Tabel 2.2 Kognitiewe ontwikkeling en seksuele misbruik (Kuehlne in 
Seifert, 2000:50) 

 

a) Kognitiewe herroeping van seksuele misbruik 

 

Volgens Friedman en Lyon (2005:1) is inligting van die temporale lob 

belangrik vir die kind in die middelkinderjare en het 'n eienskap van 

outobiografiese geheue.  Gebeure van die verlede word in die temporale lob 

gebêre, al kan die detail nie onthou word nie.  Ten opsigte van die herroeping 

van inligting is die volgende aspekte van belang: 

 

• Eerstens word 'n onderskeid getref tussen gebeure van die verlede 

en die hede.  Veranderinge in die geheue van die individu ten opsigte 

van gebeure in die verlede is met die verloop van tyd moontlik.  
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• Tweedens word gebeure gekoppel aan plekke in natuurlike, 

persoonlike of konvensionele tydpatrone soos dele van die dag, 'n 

jaar of periode waar 'n individu homself bevind het.  Die kind sal 

byvoorbeeld onthou dat toe hy nege jaar oud was en hulle in 'n sekere 

huis gebly het, die seksuele misbruik plaasgevind het. 

• Derdens word die opvolging van gebeure onthou. 

 
'n Studie is deur Friedman en Lyon (2005:1) gedoen waar hy voorskoolse-, 

graad een - en drie kinders gevra het om 'n ongewone gebeurtenis te herroep 

wat sewe weke tevore gebeur het.  Die graad een en drie kinders het die 

kennis van hul temporale patrone gebruik oor wanneer die gebeurtenis 

plaasgevind het.  In 'n soortgelyke studie was dit die graad een en drie 

kinders wat die dae van die week, maande en seisoene kon gebruik om die 

leidrade te interpreteer.  Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die kind in sy 

middelkinderjare sy temporale patrone gebruik om inligting te ontsyfer. 

 
Temporale relevante inligting, soos ander detail oor outobiografiese gebeure 

mag beskikbaar wees in episodiese geheue teen die middelkinderjare.  Die 

vermoë om die volgorde van gebeurtenisse te stoor, ontwikkel in die 

voorskoolse jare.  Daar is ontwikkeling van algemene kennis van tydpatrone 

in die middelkinderjare.  Wanneer 'n kind in die hof ondervra word oor 

seksuele misbruik, is dit vanuit die temporale lob dat die kind inligting herroep. 

 

Ongeveer 'n dekade en 'n half gelede het die meerderheid 

navorsingsbevindinge waarby ondersoekers soos Alexander, Goodman, 

Schaaf, Edelstein, Quas en Shaver (2002:270) betrokke was, aangetoon dat 

slagoffers stresvolle gebeurtenisse goed onthou.  Daar is bevind dat hoë 

stresvlakke verbetering in geheue toon.  In 'n studie waar kinders die moord 

van een van hul ouers aanskou het, is gevind dat hulle 'n gedetailleerde en 

korrekte verslag van die traumatiese ervaring deurgegee het.  Algemene 

inligting (wie die persoon is en waar dit plaasgevind het) is beter onthou as 

spesifieke inligting (watter klere die oortreder aangehad het, ens).  Dieselfde 

patroon het by kinders wat fisies en seksueel misbruik is, voorgekom. 
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Volgens Howe, Cichetti & Goodman (2004:3) neem stres toe indien 'n 

persoon se geheue verbeter ten opsigte van sentrale elemente van die 

gebeurtenis.  Sekere verslae toon egter aan dat stres 'n kind se geheue 

verswak, maar die kanse van suggestie verhoog by die herroeping van 

inligting. 

 

Monnye (1998:40) huldig die mening dat seksuele misbruik kort - en 

langtermyn invloede op die geheue kan hê.  ‘n Voorbeeld hiervan is ook onder 

meer dissosiasie.  Dit kom voor omdat die kind die emosionele pyn van die 

seksuele misbruik wil vermy.  Friedrich, Einbender, Leucke,Tarter, Heqedus, 

Winsten en Alterman (in Howe 2004:3) dui aan dat misbruik tot 'n laer IK en 

woordeskatgebruik bydra. 

 

2.2.2.5 Die gevolge van seksuele misbruik op die morele 
ontwikkeling van die kind 

 
Louw (1996:376) verwys na morele ontwikkeling as 'n proses waardeur die 

kind beginsels aanleer wat hom in staat stel om in 'n bepaalde samelewing 

gedrag as "reg" of "verkeerd" te onderskei.  In die middelkinderjare is die kind 

in staat om tussen reg en verkeerd te onderskei en sy gedrag hiervolgens te 

rig. 

 

Lawrence Kohlberg (in Barger 2000:1) het 'n teorie ontwikkel wat bydra tot die 

kennis van morele ontwikkeling van kinders. Interpretasie van seksuele 

misbruik vind uit die paradigma van morele ontwikkeling plaas en kan soos 

volg getabuleer word: 
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Ontwikkelingstadium Ouderdom Kenmerke van 
Kohlberg se stadiums 

Kind se 
interpretasies van 
seksuele misbruik 

 

Prekonvensionele moralitei 
 

Reëls en sosiale verwagtinge 
is ekstern van die kind self. 
 

Beklemtoning op eksterne 
beheer.  Motivering om toe te 
gee aan eksterne beheer is 
om straf te vermy of 'n 
beloning te ontvang. 

 

4 tot 10jaar 
 

Vlak 1:  4 tot 8 jaar 
 

Individu se definisie van reg 
en verkeerd gebaseer op 
gehoorsaamheid aan reëls 
en outoriteit. 
 

Is gehoorsaam aan reëls en 
outoriteit om straf te vermy. 
Verwarring van outoriteit se 
perspektief met díe van die 
kind. 

 

 
 

Is gehoorsaam aan 
opdragte van oortreder 
sonder dat die kind besef 
dat dit verkeerd is. 
 

Kind kan glo dat 
seksuele aktiwiteite pret, 
spesiaal, normaal is. 
 

Kind sal nie van seksuele 
spel vertel nie as gevolg 
van gehoorsaamheid aan 
outoriteit. 
 

Gehoorsaam bevele, bv. 
om 'n leuen te vertel dat 
seksuele gedrag 
plaasgevind of nie 
plaasgevind het nie. 

   

Vlak 2:  8 tot 10 jaar 
 

Individu gehoorsaam 
opdragte uit 
selfgeïnteresseerdheid en 
wat ander vir hom/haar kan 
doen. 
 

Individu gehoorsaam om 'n 
beloning te ontvang. 

 

 
 

Verstaan dat seksuele 
gedrag verkeerd is, maar 
gehoorsaam bevele 
omdat hy die oortreder 
wil tevrede stel of uit 
vrees vir straf. 
 

Wanneer sterk 
verhouding bestaan met 
die oortreder, sal die kind 
nie maklik van seksuele 
gedrag vertel nie.  Indien 
die kind 'n 
ondersteunende 
verhouding het met 'n 
ouer (wat nie 
verantwoordelik is vir 
mishandeling nie), sal die 
kind makliker vertel van 
seksuele gedrag. 
 

Hou aan om te doen wat 
ander van hom/haar 
verwag, insluitende 
leuens, ongeagof 
seksuele gedrag 
aanwesig is al dan nie. 

 

Konvensionele moraliteit 
 

Reëls en verwagtinge van 
ander word in 'n mate 
geïnternaliseer na die self. 
Klem is op die goedkeuring 
van die persone wat die kind 
as belangrik beskou. 
 

 

10 tot 13 jaar 
 

Vlak 3:  10 jaar tot 12 jaar 
 

Eksterne kontrole van beheer 
deur diegene wat deur die 
kind as outoriteit gesien 
word. 
 

Doel van individu is om die 
goedkeuring van ander weg 
te dra en hulle tevrede te stel. 
 

Interne motivering indien 
outoriteit kind prys vir goeie 
dade. 

 

 
 

Kinders verstaan dat 
seksuele gedrag 
verkeerd is en mag vir 
iemand daarvan vertel. 
 

Kind kan vir iemand met 
wie hy/sy 'n goeie 
verhouding het van die 
seksuele dade vertel. 
 

Kind wie se emosionele 
behoeftes nie aangeraak 
is nie, kan die seksuele 
misbruik verkeerd 
interpreteer en met liefde 
verwar. 

   

Vlak 4:  12 tot 13 jaar 
 

Individu se motivering om 
aan eksterne reëls te voldoen 
is gebasseer op handhawing 
van sosiale orde en uit 
respek vir die outoriteit. 
 

Individu kan die perspektief 
van ander insien. 

 

 
 

Kind verstaan dat 
seksuele misbruik 
verkeerd is en wat die 
gevolge vir die oortreder 
inhou. 

 

Tabel 2.3 Morele ontwikkeling in verhouding tot seksuele misbruik (in 
Barger 2000:1) 
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Belangrike bydraes tot die interpretasie van morele ontwikkeling is die werk 

van Kohlberg (in Barger 2000:1).  Kohlberg stem in sommige opsigte saam 

met Piaget en het die volgende  in gemeen gehad (Duska & Whelan, 

1975:98) 

 

• beide het geglo dat kinders deur verskillende fases van morele 

ontwikkeling gaan en 

• beide het geglo dat morele ontwikkeling gebaseer is op die kognitiewe 

ontwikkeling en toepaslike sosiale ervarings van die kind. 

 

Piaget (in Rutland, Cameron, Milne & McGeorge 2005:3) meen dat die norme 

van kinders in die voorskoolse jare gevorm word deur eksterne outoriteit, 

byvoorbeeld die ouers, oppassers en voorskoolse onderwysers.  Teen die 

ouderdom van tien jaar internaliseer die kind fundamentele morele norme.  

Die internalisasieproses bevat onder meer die ontwikkeling van empatie, die 

ontwikkeling van ‘n eie perspektief en ook die ontwikkeling van logiese 

redenering. 

 

Vanuit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die ontwikkeling van die 

kind in sy middelkinderjare beïnvloed word deur seksuele misbruik.  Dikwels 

verskil die invloed hiervan van kind tot kind, net soos kinderontwikkeling 

dinamies is en van kind tot kind verskil.  Wat egter belangrik is, is dat die 

spelterapeut bewus moet wees van die mylpale wat die kind in sy 

middelkinderjare veronderstel is om te bereik en sou daar ‘n afwyking 

onstaan, behoort die terapeut sensitief genoeg te wees om dit binne konteks 

aan te spreek en binne ‘n holistiese hulpverleningstrategie op te los. 

 

Die hulpverleningstrategie waarbinne die spelterapeut die kind hanteer wat as 

slagoffer van sekuele misbruik aangemeld word, word binne die konteks van 

die Gestaltterapeutiese benadering in hierdie studie bespreek.  Aspekte wat 

veral binne die konteks van seksuele misbruik en die grense van hierdie 

studie ondersoek sal word sluit onder meer in selfbewussyn, bewustheid, 

grense, keuses, weerstand en figuurformasie. 
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2.3 Gestaltterapie as benaderingwyse vir die kind wat seksueel 
misbruik is 

 
Gestaltterapie as behandelingsmetode vir hierdie studie kan soos volg vanuit 

Louw (1996:632) gemotiveer word: 

 

• Die sigbare van die bestaan is vir die Gestaltterapeut die essensie van 

menswees, want dit sluit die bewuste in. 

• Die hier-en-nou belewenisse word gesien as die enigste realiteit 

waarmee gewerk kan word. 

• Die standpunt in Gestalt word gehandhaaf dat die organisme (kind) oor 

inherente potensiaal beskik om verantwoordelikheid vir sy keuse en sy 

eie lewe te aanvaar, ongeag sy omstandighede. 

 

Die hart van gestaltterapie is bewustheid en ervaring van die hede ten einde 

‘n harmonieuse bestaan te verseker.  Daar word op die proses en nie op die 

inhoud van gebeure nie gefokus.  Hierdie aspekte word volgens Yontef 

(1993:129) gebruik om die onderskeid te tref tussen Gestalt en ander 

benaderings.  Die onderskeiding sluit dan ook nou aan by die doelwitte van 

die studie, waar gefokus word op die kind se selfbewussyn, ongeag die tipe 

trauma wat hy beleef het. 

 

Perls (in Clarkson en Mackewn 1993:45) verwys verder dat bewussyn 'n 

ervaring van die hier en nou is.  Volgens Perls (1977:16) is Gestaltterapie “ a 

philosophy that tries to be in harmony, in alignment with everything else, with 

medicine, with science, with the universe, with what is…. being tuned in with 

nature.”  Dit omsluit dus die organisme in sy geheel en ‘n toestand van balans 

word nagestreef. 

 

‘n Verdere motivering vir die keuse van die Gestaltspelterapie benadering is 

die verwysing na organismiese selfregulering in díe Gestaltbenadering.  Die 

kind kan 'n versteuring in die vorm van behoeftes ervaar, dit wil sê hy het 'n 

behoefte wat nog nie aangespreek is nie, en  terselfdertyd ervaar hy die drang 
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om ekwilibrium of balans in homself te bewerkstellig. Hierdie behoefte kan 

intern of ekstern wees.  'n Interne behoefte kan in die geval van die kind wat 

seksueel misbruik is, die behoefte wees om homself te handhaaf.  'n Eksterne 

behoefte kan wees om liefde en aandag van 'n ander persoon te ontvang.  

Die individu organiseer sy ervarings (sensasies, beelde, energie, 

belangstellings en aktiwiteit) rondom die behoefte wat hy wil bevredig.  

Regulering van die self vind hier plaas.  Selfregulering beteken dat die 

individu sy bes sal doen met die bronne wat in die omgewing beskikbaar is 

om homself met die omgewing in balans te bring.  Janson & Lindblad 

(2006:129) is van mening dat die kind wat ‘n slagoffer was van seksuele 

misbruik, dit moeilik vind om hierdie harmonieuse samevloeiing met sy 

omgewing te bewerkstellig. 

 

Die kontakgrens het te doen met die menslike sintuie en die vermoë om 

kontak te maak.  In die kontakmaking met die omgewing kom gedrag en 

emosies voor.  Perls (in Clarkson & Mackewn, 1993:56) beskryf kontakmaking 

soos volg: 

 

"...It is at this contact boundary that the psychological events 

take place.  Our thoughts, our actions, ouer behaviour and our 

emotions are our way of experiencing and meeting these 

boundary events." 

 

Die self maak of verbreek kontak met die omgewing afhangende van hoe 

veilig hy daar voel.  Die kind wat seksueel misbruik is, het kontak met die 

oortreder toegelaat omdat hy veilig gevoel het by die oortreder.  Die terapeut 

wat die kind fasiliteer moet besef dat 'n grens gestel moet word tussen die 

kind en die daad.  Die kind moet leer om homself te handhaaf omdat die 

milieu van die seksuele misbruik nie 'n veilige scenario is nie. 

 

Die fokus van hierdie studie is egter die proses van selfhandhawing en die 

verklaring wat Gestaltterapie daaraan heg.  Die proses van selfhandhawing 

vind gestalte in die sleutelbegrippe van Gestaltterapie wat kortliks bespreek 

sal word. 
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2.3.1 Kontakfunksies 
 
‘n Gesonde organisme funksioneer in harmonie met homself en sy omgewing.  

Hy is dus in staat om sy eie proses (persoonlikheid) te reguleer deur in sy eie 

behoefte te voorsien en verantwoordelikheid vir sy gedrag te aanvaar.  Ten 

einde sy eie behoefte te bevredig is dit noodsaaklik dat hy in kontak kom met 

sy innerlike behoeftes.  Oaklander (1988) beskryf die kind se behoefte tot 

kontak met sy innerlike prosesse as:  “...registering demands from outside the 

self and acting thereupon from inside.  The mechanism, by which contact 

between the inner needs and the demands from outside is regulated, is called 

contact function.” 

 

Belewenis word gereguleer regdeur die kontakgrens.  Perls (1951:227) 

definieer die eksterne kontakgrens as die punt waar die organisme die 

omgewing ontmoet en die interne kontakgrens  waar die organisme bewus 

raak van sy interne behoeftes. 

 

Die Gestaltterapeutiese proses fasiliteer die kind se bewustheid van sy 

omgewing, sy behoeftes en die polariteite binne homself tot 'n vlak waar hy 

gereed is vir verandering. 

 

Indien die kontakgrens versteur is, beskryf Perls (1951) die versteuring as ‘n 

neurose.  Perls het ‘n teoretiese struktuur met vyf lae van neurose ontwikkel 

ten einde te illustreer hoe gefragmenteerd die organisme funksioneer indien 

hy nie in kontak met sy behoeftes is nie.  Indien die organisme homself in een 

van hierdie neurose lae bevind, kan geen ervaring van groei of verandering 

bewerkstellig word nie. 

 

Die organisme streef voortdurend na ‘n proses om balans te herstel wanneer 

‘n toestand van wanbalans deur faktore soos emosionele stres, verlies of 

trauma ontstaan. 

Yontef & Simkin (in Blom 1997:21) toon aan dat kontak die ervaring van die 

grens is tussen "ek" en "nie -ek".  In die kontak met die omgewing ("nie-ek"), 
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behou die individu steeds sy selfidentiteit.  In die geval van seksuele misbruik 

moet die kind steeds verantwoordelike keuses vir die self maak sonder om dit 

in die "nie-ek" te verloor. 

 
Blom (2004:134) toon aan dat die seksueel misbruikte kind kontak met sy 

ligaam verbreek.  Die intensiewe impak van die trauma veroorsaak dat die 

kind kies om nie van homself en sy omgewing bewus te wees nie.  In die 

proses kan hy homself nie handhaaf nie.  Die terapeut moet die kinderkliënt 

lei tot sensoriese kontak om sodoende die self te versterk. 

 

2.3.2  Self en Selfkonsep 
 
Volgens Papalia & Olds in Louw (1996:348) begin die kind in die laerskooljare 

om homself te definieer.  Twee konsepte begin duidelik word, naamlik die 

ware self (wie hy werklik is) en die ideale self (wie hy graag wil wees).  

Kinders beskryf hulself in terme van hulle vaardighede.  Die kind se 

selfkonsep is gegrond op sy beoordeling van homself en díe van maats en 

onderwysers.  Damon & Hart (in Seifert 2000:394) ondersteun die 

bogenoemde navorser deur aan te dui dat die sin van die self uit die 

bewussyn van verhoudings met ander mense reflekteer. 

 

Seifert  & Hofnung (2000:393) definieër die self as volg:  "Die self kan beskou 

word as 'n gestruktureerde manier waarop kinders kognitief 'n beeld oor 

hulself vorm."  Díe kognitiewe beeld is vir die kind tot hulp om begrip van 

homself te hê en homself sodoende te organiseer. 

 

Teen die middelkinderjare besef die kind dat hy positiewe en negatiewe 

emosies oor 'n saak mag hê en veralgemeen nie, byvoorbeeld: hy kan dinge 

in sy onderwyser sien waarvan hy hou en nie hou nie.  Wanneer 'n kind in 

hierdie tydperk verwys dat hy dom is, is dit nie 'n algehele verwysing na 

homself nie. 
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2.3.3 Bewustheid en verantwoordeliheid 
 
Greenberg & Malcolm (2000:412) is van mening dat in die Gestaltspelterapie, 

die doel van die terapeut is om bewussyn by die kliënt te bewerkstellig.  Louw 

(1996: 254) toon aan dat die kind tot bewustheid gebring kan word deur 

verskille tussen hom en ander aan te toon.  Blom (2004:52) toon aan dat 

bewusmaking van die self op kognitiewe, sensoriese en affektiewe vlakke 

gedoen kan word. 
 

Yontef (1993:30) verwys na bewustheid as:  "...awareness is a form of 

experiencing.  It is the process of being in vigilant contact with the most 

important event in the individual environment field with sensimotor, emotional, 

cognitive and energetic support".  Perls gaan van die veronderstelling uit (in 

Clarkson & Mackewn 1993:44) dat bewussyn die menslike vermoë is om in 

aanraking te wees met die perseptuele veld.  Die genoemde navorsers stem 

ooreen dat bewussyn behels dat die kliënt in kontak met die emosies en 

belewinge van die self en ander is.  Volgens Blom (2004:52) bring bewussyn 

die self in kontak met sy eie emosies.  Op díe wyse leer die organisme om 

verantwoordelikheid te neem vir sy identiteit en aksies. 

 

Blom (2004:53) definieer bewustheid verder deur te verwys na 

verantwoordelikheid en om verantwoordelik te reageer op verwagtings, 

wense, fantasieë en aksies van die self en ander.  Die kind wat seksueel 

misbruik is, is dus bewus van die oortreder se wense en begeertes.  Die kind 

is dus bewus van wat die oortreder wil hê, byvoorbeeld in die geval van die 

studie, die dade van seksuele misbruik.  Die kind sal aldus Schoeman en van 

der Merwe (1996:33) sy eie behoeftes ignoreer om ander tevrede te stel en is 

ekstern meer as  intern in ekwilibrium.  Die kind wil eerder ander tevrede stel 

om aanvaar te word as om sy interne ekwilibruim in stand te hou.  Dit gebeur 

soms dat die kind nog nie die vlak van volwassenheid bereik het om balans 

tussen aanvaarding en sy eie behoeftes te handhaaf nie.  Die navorser is van 

mening dat die kind wat seksueel misbruik is, gefasiliteer moet word om 

grense te stel ten opsigte van wat tot die self toegelaat word. 
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2.3.4 Selfondersteuning en selfregulering 
 
Blom (2004:51) huldig die mening dat uit die paradigma van die 

Gestaltbenadering, die proses van selfondersteuning vanuit selfregulering 

ontwikkel.  Vervolgens word die genoemde konsepte aan die leser 

voorgehou. 

 

Blom (2004:15) impliseer dat selfondersteuning by die kind aanleiding gee tot 

die proses om verantwoordelikheid te neem vir sy eie keuses vir 

bevrediging van behoeftes.  Dit beteken egter nie dat die kind nie van die 

omgewing gebruik maak nie.  Die kind in die middelkinderjare is afhanklik van 

die omgewing, byvoorbeeld sy ouers vir versorging.  Hy moet in kontak met 

homself wees en sodoende begrip toon van die self om verantwoordelike 

keuses te maak.  In die proses kan hy sy behoeftes volgens sy 

ontwikkelingsvlak bevredig. 

 

Die navorser is van mening dat bewussyn van behoeftes, selfkennis - en 

aanvaarding, vaardighede is wat die kind in selfsteun behoort te bemeester. 

Clarkson & Mackewn (1993:48) definieer selfregulerende gedrag as 'n 

behoefte wat die individu tesame met 'n voortdurende outomatiese drang om 

balans te verkry, ervaar.  Balans word verkry deur die behoefte  te bevredig.  

Korb in Blom (2004:12) verwys na selfregulerende gedrag as 'n spontane, 

natuurlike deel van die organisme wat biologies sowel as psigologies figureer.  

Die individu organiseer sy hulpbronne (sensasies, beelde, energie, 

belangstellings en aktiwiteite) in die omgewing totdat die behoefte bevredig is.  

Die navorser is van mening dat dit belangrik is dat die individu 'n netwerk van 

ondersteuning sal hê uit sy omgewing wat hy kan nader om gesonde 

behoeftes te bevredig. 
 

Perls (in Schoeman & van der Merwe, M 1996:35):  "the organism is straining 

for the maintenance of an equilibrium which is continuously disturbed by its 

needs and regained through their gratification or elimination..."  Die kind 

ervaar sekere behoeftes wat meebring dat hy in wanbalans met homself is.  

Bronne uit die omgewing word aanvaar of geïgnoreer om die balans te 
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herstel.  Yontef en Jacobs (in Blom 2004:11) noem in die verband:  

"...organismic self-regulation requires knowing and owning, i.e, identifying with 

what one senses, feels emotionally, observes, needs or wants, and 

believes..."  Dit is duidelik dat  deur selfregulerende gedrag, die behoefte 

bevredig word deurdat die kind kontak maak met homself.  In die 

bewusmakingsproses maak die kind kontak met sy sintuie en die sin vir self 

word versterk.  Indien die balans nie herstel word nie, is dit vir die kind moeilik 

om homself te handhaaf. 

 

Blom (2004:134) is van mening dat die intensiteit van die trauma van 

seksuele misbruik meebring dat kinders kontak met hul liggame verbreek.  Dit 

lei daartoe dat die kind daarmee saam nie van die omgewing bewus is nie en 

homself dus nie kan handhaaf nie.  Die doelstelling van die terapeut wat met 

seksuele misbruikte kinders werk sal wees om die kinderkliënt te lei om 

kontak met sy sintuie te maak en sodoende sy self te versterk. 

 

2.3.5 Die terapeutiese verhouding en dialoog 

 

Volgens Yontef (1993:4) word die terapeutiese verhouding gekenmerk deur 

warmte, aanvaarding en verantwoordelikheid.  Dieselfde word van 

terapeutiese dialoog verwag.  In die verband noem Erskine (1995:3):  

"...When I take responsibility for the ruptures in the therapeutic relationship my 

therapy focuses on attuning to the client's affective experience and 

responding with a. reciprocal affect. My therapeutic involvement is in my 

consistency, responsibility, and dependability. It is in the exploration and 

resolution of the ruptures in our relationship that I can be most effective in 

uncovering the core life script beliefs that determine the significant 

interpersonal experiences in my client's life…”  

 

Estrup (2002) beweer dat die kind die kenner is oor sy eie situasie en dat die 

terapeut slegs die kind bemagtig om toegang tot hierdie selfkennis te verkry.  

Die kwaliteit van die kontak tussen kliënt en terapeut word bepaal deur die 

mate waartoe die “I-Thou” verhouding in terapie plaasgevind het.  Binne die 

“I-Thou” verhouding voel die kind veilig en kan hy sy seer aanspreek.  Die 
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doel van Gestaltterapie is dus om die kind tot bewustheid van die “wat en die 

hoe” in sy lewe te lei. 

 

2.3.6 Oaklander se benadering tot Gestaltspelterapie 
 

Stadia in die terapeutiese proses Aspekte waaraan aandag gegee moet word 

Bou die terapeutiese verhouding, 
assessering en beplanning van terapie 

• Vestig die I-Thou verhouding 

• Fokus op die hier en nou 

• Verantwoordelikheid van die 
terapeut en kliënt 

• Tegnieke en aktiwiteite wat op 
ervaring en ontdekking fokus 

• Hantering van weerstand 

• Stel van grense 

• Assessering van kinders ten 
opsigte van 
gestaltassesseringskriteria 

• Beplanning van terapie ten opsigte 
van doelstellings van 
Gestaltbenadering 

Kontakmaking en bevordering van 
selfondersteuning 

• Sensoriese kontakmaking 

• Liggaamlike kontakmaking 

• Versterk die self deur: 
 Die self te definieër 
 Keuses 
 Bemeestering, outoriteit en 

beheer 
 Besit projeksies 
 Grense 
 Spel, verbeelding en humor 
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Emosionele uitdrukking 

• Ekspressie van aggressiewe 
energie 

• Ekspressie van emosies deur: 
 Kognitiewe gesprekke van 

emosies 
 Gesprekke van die liggaam 

se reaksies op emosies 
 Projeksie en besit van 

emosies 
 Hanteringstrategieë ten 

opsigte van emosies 

Selfvertroeteling 

• Kontak met onaanvaarbare aspek 
van die self 

• Wend vaardighede aan om 
positiewe en negatiewe aspekte 
van die self te intergreer. 

• Vaardighede om die self te 
vertroetel 

Alternatiewe 

• Bewusmaking van proses en 
gedrag 

• Vereis vaardighede om 
verantwoordelike keuses te maak 

• Vind alternatiewe vir 
probleemareas 

Terminering 

• Deeglike evaluering om gepaste tyd 
vir terminering te vind. 

• Deeglike voorbereiding vir 
terminering 

 

Tabel 2.4 Die Oaklanderbenadering (Blom 2004) 
 

Dikwels reageer kinders op trauma in hul lewens deur hulself te blameer.  Dit 

mag wees dat sulke kinders voel dat hulle behoeftes nie bevredig word nie.  

Blom (2004:18) toon aan dat hulle hul behoeftes op ’n destruktiewe wyse  

uitdruk. 
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Oaklander se benadering tot Gestaltspelterapie is dat kinders deur spel 

bewus gemaak word van hulle behoeftes om fragmentasie van die geheel te 

voorkom.  (Oaklander  1992:64-66;  1994a: 282;  1994b:144). 

 

Martin Burber (in Kottman en Schaefer 1993:281) verwys na die I-Thou 
verhouding as ’n ontmoeting in die hier-en nou van twee persone wat gelyke 

status in die verhouding beklee.  Die terapeut is in volle hoedanigheid in die 

terapiesessie teenwoordig.  Hy/sy hanteer die kinderkliënt met respek, eer 

sonder oordeel of manipulasie.  Terselfde tyd is die terapeut bewus van 

sy/haar eie grense.  In die terapiesessie is daar geen verwagtings van die 

terapeut se kant af nie alhoewel sy/hy doelstellings handhaaf.  Dit is 

noodsaaklik dat die terapeut ’n omgewing aan die kliënt skep waar hy veilig 

voel. 

 

Verantwoordelikheid in die terapeutiese proses is ’n belangrike komponent.  

Die terapeut se verantwoordelik vir die kwaliteit en kwantiteit van sy/haar 

teenwoordigheid, om die kliënt veilig te laat voel en om kontak sowel as 

bewusmaking tussen die kliënt en terapeut te bewerkstellig.  Die kliënt aan die 

ander kant is op sy beurt weer verantwoordelik vir die keuses wat hy maak.  

Volgens Oaklander (1992:70) moet die terapeut die kliënt in die terapiesessie 

betrek wat op sy beurt die kliënt se sin vir verantwoordelikheid kan bevorder. 

 

Blom (2004:61) is van mening dat weerstand by ’n kliënt die vlak van kontak 

in homself kan aandui.  Oaklander (1994b:146;  1997:295) bevestig 

laasgenoemde outeur deur te noem dat weerstand verlies aan kontak by ’n 

kind aandui.  Weerstand kom gewoonlik voor aan die begin van ’n 

terapeutiese proses totdat die kliënt veilig voel.  Later, wanneer 

selfondersteuning te voorskyn kom, vind weerstand in die self weereens 

plaas.  Weerstand kom dus voordurend in die terapeutiese proses voor. 

 

Kinders voel veilig wanneer grense aan hulle gestel word.  Dit is noodsaaklik 

dat grense in die terapeutiese proses aan die kliënt gestel word.  Grense het 

nie net ten doel sodat die kliënt weet wat van hom verwag word nie, maar 

maak hom ook bewus van negatiewe gedrag. 
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Volgens Oaklander (1988:184) kan die terapeut van die kliënt verslae, 

toetsresultate, diagnostiese verslae, hofverslae en skoolverslae ontvang met 

die aanvang van terapie.  Hierdie inligting kan waardevol wees, maar dit 

waarmee die terapeut werk, is wat die kliënt tydens die terapiesessies bied. 

 

Kontak vind in die terapeutiese proses plaas.  Oaklander (1988:77) toon aan 

dat in die terapeutiese proses die kliënt en terapeut bewus moet wees van die 

“ek” en die “nie ek”.  Laasgenoemde staan as kontakgrense bekend.  Die 

kontakgrens moet deursigtig genoeg wees vir ’n gesonde verhouding tussen 

die “ek” en die “nie ek” of veld.  Die self onderskei in kontakmaking tussen 

identifikasie en kohesie.  Die twee begrippe word vervolgens aan die leser 

verduidelik:  Identifikasie behels dat die self identifiseer met wat eie is aan 

hom, bv. gesin en spesifieke kultuur.  In teenstelling behels kohesie dat dit 

wat buite die kontakgrens is, nie aan die self bekend is nie.  Oaklander 

(1997:294) toon aan dat die kontakmaking en onttrekking van die self met die 

veld, maak dit vir die organisme moontlik om sy behoeftes te bevredig. 

 

Oaklander (1994b:149) is van mening dat die kliënt in kontak gebring moet 

word met sy sintuie:  sig, gehoor, smaak, reuk en tas.  Hy moet dus bewus 

wees van die sensasie van die sintuie.  Sy noem verder dat kinders wat 

trauma ervaar het, dit problematies vind om met hul sintuie kontak te maak 

(Oaklander 1988:57;  1992:67;  1994b:149;  1997:297).  Kinders wat angstig 

is, beperk hul asemhaling;  dit is daarom belangrik om asemhalingsoefeninge 

met die kliënte te doen.  Sensoriese en liggaamlike kontakmaking kan 

geskied deur verskeie tegnieke en aktiwiteite gedurende die terapeutiese 

proses. 

 

Babas word nie met ’n swak sin vir die self gebore nie.  Die boodskappe wat 

die baba se ouers in die eerste paar jaar aan hom oordra, dra by tot sy sin vir 

die self.  ’n Kind wat ’n sterk sin vir die self het, vind nie probleme om 

onderdrukte emosies uit te druk nie.  Goeie kontak met die veld is ’n 

voorvereiste vir ’n sterk sin vir die self.  Sulke kinders kan selfondersteuning 

aan hulself bied.  Aan die teendeel, vind kinders wat ’n tekort aan ervaring 



 53

aan die self het, probleme met kontakmaking (Oaklander 1992:67-68 en 

1994a:283). 

 

Oaklander (1994b:150) is van mening dat die bevrediging van behoeftes 

aggressiewe energie benodig wat aksie inisieer.  Sy definieër aggressiewe 

energie as “driving forceful or initiative”.(Oaklander 1997:304).  Kinders wat ‘n 

swak sin vir die self het, het ook ‘n tekort aan aggressiewe energie.  Die 

energie word dus inwaarts gekeer (retrofleksie) en toon psigosomatiese 

simptome soos hoof-of maagpyn.  Kinders wat ’n tekort aan die soort energie 

het, reageer ook aggressief en veg vir beheer.  Hulle tree dus buite hul grense 

op.  Defleksie as ’n kontakgrensversteuring kom te voorskyn.  Die kliënt moet, 

in samewerking met die terapeut op ’n speelse manier, die geleentheid gebied 

word om uiting te gee aan die aggressiewe energie (Oaklander 1994a:292;  

1994b:150 en 1997:304). 

 

Volgens Oaklander (1988:122-123;  1994b:151-152;  1997:308-310).  

sommige weet nie hoe om emosies te verbaliseer nie.  Dit is noodsaaklik vir 

die terapeut om die kliënt te assisteer in die proses om emosies te erken.  

Verskeie tegnieke, naamlik teken, klei, fantasiespel, gedramatiseerde spel, 

musiek, bewegingsterapie, sand en metafore kan gebruik word om die kliënt 

van hulp te wees om onderdrukte emosies uit te druk.  Die terapeut kan die 

kliënt daarby saam fasiliteer om alternatiewe te vind om emosies te hanteer 

deurdat hy oor sy emosies praat en verantwoordelike keuses maak.  Die 

hanteringstrategieë word gewoonlik neergeskryf en in die speelkamer van die 

terapeut uitgespeel. 

 

Gedurende terapie ervaar kinders polariteite in hulself:  aan die een kant kom 

selfondersteuning na vore en aan die ander kant angstigheid.  Oaklander 

(1994a:295) is van mening dat die kliënt sy selfondersteuning sal aanwend 

om die angstigheid te verminder.  Laasgenoemde outeur definieër 

selfvertroeteling as ’n proses waar die kliënt die negatiewe aspekte van die 

self aanvaar om integrasie mee te bring. 
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Kinders funksioneer in terme van polariteite.  Hulle ervaar verwarring wanneer 

polariteite in hul emosies te voorskyn kom, byvoorbeeld in die geval van die 

seksueel misbruikte kind wanneer haat en liefde vir die oortreder ervaar word.  

In die Oaklander model word aktiwiteite soos klei, teken en stories gebruik om 

polariteite te integreer (Oaklander, 1988:158). 

 

Bewussyn van die kind se proses is een van die doelwitte van 

Gestaltspelterapie (Oaklander 1994a:285 en 1999a:165).  Dit behels die 

volgende:  kennis van die omgewing, neem van verantwoordelike keuses, 

selfkennis, selfaanvaarding en die vermoë om kontak te maak.  Blom 

(2004:52) sluit by laasgenoemde outeur aan deur die mening te huldig dat 

bewussyn op kognitiewe, sensoriese en affektiewe vlakke plaasvind. 

 

Oaklander (1994b:155) is van mening dat terminering op ’n spesifieke 

stadium termineer alhoewel die kliënt terapie in ander stadiums van sy lewe 

sal kry.  Aspekte wat daarop dui dat terapie getermineer word is openlike 

verbalisasie van behoeftes, aanvaarding van verantwoordelikheid vir emosies 

en gedrag, innerlike beheer en algehele aanvaarding van die self.  ’n Spesiale 

sessie moet uiteengesit word vir die terminering van die terapie.  In hierdie 

sessie kan die kind die geleentheid gebied word om byvoorbeeld met sy 

gunsteling spel te speel.  Die kind se emosies ten opsigte van terminering 

moenie geïgnoreer word nie. 

 
2.3.7 Die Schoeman-model in Gestaltspelterapie 
 
Die eerste stap in terapie met ’n kliënt in die Schoeman-model is verhouding 

bou.  Schoeman en van der Merwe (1996:30) is van mening dat voordat ’n 

verhouding met die kind gevestig kan word, die terapeut op die professionele 

wyse die kliënt se maatjie moet word.  Die terapeut hanteer die kliënt op ’n 

gelyke vlak.  Hierdie beginsel sluit aan by die I-Thou verhouding wat in die 

Oaklandermodel aanwesig is.  Die terapeut het dit ten doel, in die bou van ’n 

terapeutiese verhouding met die kliënt om sy vertroue te wen.  Die terapeut 

moet die begrip by die kliënt vestig dat hy hom gaan fasiliteer in die 
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terapeutiese proses, maar dat die kliënt oor die vaardighede beskik om as 

onafhanklike individu verantwoordelike keuses vir sy lewe te maak. 

 

Die volgende stap in die terapeutiese proses is om die kliënt in kontak met sy 

sintuie (sig, gehoor, reuk, tas en smaak) te bring.  Soos in die 

Oaklandermodel bespreek, vind kinders wat nie kontak met hul omgewing kan 

maak nie, probleme om hulself te ondersteun en ’n sterk sin vir die self te 

ontwikkel.  Die terapeut moet dus tegnieke aanwend om die kliënt in takt met 

sy sintuie te verkry. 

 

Verder is dit ook noodsaaklik dat die kind bewus word van die reeks van 

emosies wat hy mag ervaar.  Soos in die Oaklandermodel, moet die terapeut 

die kliënt fasiliteer in die uitdruk van emosies. 

 

Indien die kliënt sensories in takt gebring is, kan die terapeut oorgaan tot ’n 

projeksie.  Schoeman en van der Merwe (1996:64) definieër ’n projeksie as ’n 

proses wat in die hier en nou plaasvind, waar die kliënt sy eie grense vorm, hy 

neem sy eie ervaring en projekteer dit in ’n ander persoon of objek.  Die 

projeksie is vir die kliënt van hulp om sy onvoltooide af te handel. 

 

Schoeman en van der Merwe (1996:70) voer die volgende redes aan waarom 

’n projeksie van nut is in die terapeutiese proses: 

 

• Die kliënt wil van ongewenste emosies ontslae raak of wil die emosie 

op sy eie wyse besit. 

• Die kind voel veilig wanneer hy iets nuuts wil uitprobeer, ’n objek eers 

die karakteristiek toe te eien.  Wanneer dit vir homself en ander 

aanvaarbaar is, sal hy dit mettertyd in sy gestalt integreer. 

• Die kliënt kies die projeksie as ’n mate van ontvlugting.  Die projeksie 

bied aan hom ’n veilige hawe wanneer die realiteit hom oorweldig. 

 

Vervolgens sal die terapeut die kliënt fasiliteer tot verantwoordelike keuses in 

alternatiewe vir probleemareas of onvoltooidhede in sy lewe.  Dit is belangrik 
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dat die kliënt die begrip sal bekom dat hy ’n onafhanklike organisme is en dat 

die terapeut hom slegs in die proses assisteer. 

 

Soos in die Oaklandermodel, maak selfvertroeteling en daarna terminering 

van die terapeutiese sessie deel uit van die Schoeman en van der 

Merwemodel.  Dit is noodsaaklik dat die betrokke sessie geëvalueer word en 

dat ’n volgende sessie, indien wel, beplan word. 

 
2.3.8 Die kind se proses 
 
Volgens Wikipedia (2006:2) word die proses van die kind saamgevat as ’n 

samestelling van emosies, denke en gedragspatrone wat konstant by hom 

teenwoordig is. 

 

Blom (2004:83) definieër die kind se proses as die wyse waarop die kind 

homself aan sy omgewing voorstel en sy behoeftes bevredig.  Dit is 

noodsaaklik om kennis te neem dat elke kind ’n unieke temperament het.  

Volgens Papalia, Olds en Feldman (1999:237) is die temperament ’n individu 

se manier om sy omgewing te benader en daarop te reageer.  By die 

temperament van die kind val die fokus op die hoe eerder as die wat. 

 

Boyd (1994:37-47) beskryf die temperament van die kind as volg: 

 

• Kinders kan oor ’n vinnig, stadig gedrewe temperament beskik, kan 

taak georiënteerd of mens georiënteerd wees. 

• Kinders met ‘n vinnig gedrewe temperament is gewoonlik ekstroverte, 

dit wil sê hulle fokus op aksies in die omgewing. 

• Kinders met ’n stadig gedrewe temperament is introverte.  Hulle is 

geneig om stil, skaam, gereserveerd en stadig te wees. 

• Taakgeoriënteerde kinders fokus daarop om take af te handel, beplan 

aktiwiteite en basseer hulle besluite op eerder op feite en data, as 

opinies en emosies. 
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• Mensgeoriënteerde kinders fokus op ander mense, is meer ontspanne, 

persoonlik en sorgsaam. 

 

Een van die doelstellings wat die terapeut moet nastreef in Gestaltspelterapie, 

is dat die kliënt bewus moet wees van sy proses.  Blom (2004:52) is van 

mening dat die kliënt bewus moet word van sy proses:  wie hy is, hoe hy voel, 

waarvan hy hou en nie hou nie, wat hy doen en hoe dit doen.  Terselfde tyd 

word die kliënt bewus dat hy verantwoordelike keuses ten opsigte van sy 

emosies kan uitoefen en hoe hy sy behoeftes kan bevredig asook die 

ontdekking van nuwe, positiewe gedrag. 
 
2.3.9 Projeksie as tegniek in Gestaltspelterapie 
 

Volgens Blom (2004) is ’n projeksie ’n kontakgrensversteuring, waar die 

omgewing verantwoordelik gehou word wat in die self gebeur.  Clarkson 

1989:53 en Hardy 1991:12) is verder van mening dat projeksie positief in 

terapie aangewend kan word in die dele van die self wat geprojekteer en besit 

kan word.  Lotz (2003:84) noem dat die kind slegs self kan aandui wat hy voel 

en dink.  Die terapeut moet dus sensitief wees wanneer die kind gelei word 

om die projeksie te besit.  Teken, verf, sandspel, handpoppe en stories kan as 

projeksietegnieke aangwend word. 

 

Oaklander (1999) onderskei die volgende terapeutiese stappe ten opsigte van 

projeksie in Gestaltspelterapie: 

 

• Die kliënt moet bereid wees om deel te neem aan projeksietegnieke 

soos teken, kleispel, handpoppe, sandspel of storievertelling. 

• Die kliënt deel inligting omtrent die projeksie wat gebasseer is op 

watter emosie hy ervaar het tydens die projeksie. 

• Die kliënt word deel van die projeksie en beskou die situasie vanaf die 

perspektief van die objek. 

• Die projeksie word op twee vlakke van besit onderneem, naamlik: 
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 Simboliese vlak:  Die kliënt deel inligting ten opsigte van die 

situasie, maar slegs op die vlak van ’n metafoor. 

 Realiteits/Persoonlike vlak:  Die kliënt vind ’n konneksie tussen 

die metafoor en sy ervaring.  Vrae soos:  “Voel jy ook so?” of 

“Hoe pas dit by jou lewe in?” word aan die kind gevra. 

 

Nickerson (1983:236), McMahon (1992:36) en Thompson en Rudulph 

(1996:352) voer die volgende redes aan vir teken-en verfprojeksies: 

 

• Teken – en verfprojeksies is vir kinders van hulp om hul emosies en 

denke op ’n wyse uit te druk wat nie vir hul bedreiging inhou nie. 

• Kommunikasie kan gefassiliteer word. 

• Kreatiwiteit en selfekspressie word aangemoedig. 

• Emosies en idees word geprojekteer, ontdek en begrip daarvoor 

ontwikkel. 

 

Blom (2004:158) is van mening dat die sandbak die kind meer in staat stel om 

sy emosies te besit as met die tekenprojeksie.  simbole te gebruik en sy storie 

op ’n veilige manier te vertel. 

 

Oaklander (1988:166-167 en 1997:306);  Carey (1990:197-198);  Miller en 

Boe (1990:249);  West (1992:75) en Allan en Berry (1993:118) is van mening 

dat sandspel die volgende terapeutiese waarde vir die kliënt inhou: 

 

• Voorsien sensoriese stimulasie ten opsigte van tas. 

• Grense word aan die kliënt gestel, naamlik die grootte van die 

sandbak, wat hom help om binne die betrokke grense op te tree. 

• Laat die kliënt toe om beheer te neem oor sy aksie. 

• Motiveer verbale uitdrukking of motiveer nie-verbale kommunikasie. 

• Gee aan die kliënt die geleentheid om traumas te hanteer deur 

fantasieënt die geleentheid om traumas te hanteer deur fantasieë te 

eksternaliseer. 
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• Die miniatuur speelgoed is reeds vervaardig en die kliënt hoef nie die 

materiaal te vervaardig soos met teken –en verfprojeksies nie. 

• Die kliënt druk ’n emosie of geleentheid van homself uit. 

 
Kleispel kan gebruik word as ’n meduim van sensoriese kontak asook ’n 
projeksietegniek in Gestaltspelterapie. Geldard en Geldard (in Venter 
2003:55) noem dat klei die geleentheid bied om innerlike prosesse uiterlik uit 
te druk en is ’n goeie meduim om emosies te projekteer (Blom, 2004:159;  
Oaklander, 1988:67;  Schoeman en van der Merwe, 1996b:51; West, 1992:71 
en Blom, 2000:272) lig die volgende uit as voordele van kleispel: 
 

• Klei is buigbaar, sag en kan deur enige ouderdom kind benut word. 
• Klei voorsien kinestetiese en sensoriese stimulasie wat die kliënt se 

emosionele ekspressie bevorder. 
• Voorsien die kliënt van bemeestering omdat hy die klei kan buig en 

vorm na wense. 
• Bied aan die terapeut die geleentheid om die kliënt se proses waar te 

neem. 
 
2.4 Slotsom 
 
In hierdie hoofstuk is ‘n teoretiese paradigma vir selfhandhawing in seksuele 
misbruik by die kind in sy middelkinderjare gebied. 
 
Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat met seksuele misbruik dit 
belangrik is dat die kind homself moet handhaaf.  Dit is slegs moontlik indien 
hy kontak met die self en omgewing maak.  In bewusmaking neem die kind 
verantwoordelikheid op kognitiewe en emosionele vlak.  Die invloed wat 
seksuele misbruik op die ontwikkelingsdinamika van die kind het, is ook 
verder bespreek ten einde hierdie bewusmakingsproses binne konteks te 
plaas. 
 
Hulpverlening in die vorm van gestaltspelterapie bied ‘n alternatief om die kind 
na selfhandhawing te begelei. 
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Hierdie teoretiese paradigma bied die struktuur waarbinne die geformuleerde 
doel bereik kan word.  In Hoofstuk drie sal daar dus aandag gegee word aan 
die empiriese deel van die navorsing waarna die literatuur gekontroleer sal 
word en in riglyne aan die spelterapeut aangebied sal word. 
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HOOFSTUK 3 
 

NAVORSINGSMETODOLOGIE,  EMPIRIESE 
RESULTATE EN LITERATUURKONTROLE 

 
 

3.1 Inleiding 
 

In Hoofstuk twee het die navorser die teoretiese paradigma vir die studie 

gestel ten einde die empiriese proses van die navorsing te rig.  Hierdie 

teoretiese paradigma het gefokus op die vermoëns, lewensvaardighede en 

behoeftes ten opsigte van die kind in sy middelkinderjare, die kognitiewe, 

sosiale, morele en emosionele onwikkelingsterreine van die dinamika van 

seksuele misbruik, asook die gevolge daarvan, en die hantering van hierdie 

aspekte binne die konteks van ‘n Gestaltspelterapeutiese perspektief. 

 

Voortspruitend hieruit kon ‘n beter teoretiese begrip vanuit die 

Gestaltspelterapeutiese benadering ontwikkel word waardeur die 

lewensvaardighede, met spesifieke verwysing na selfhandhawing en die 

sinvolle hantering daarvan, by die seksueel misbruikte laerskoolkind in sy 

spesifieke lewensfase verklaar kan word. 

 

Binne die bestek van hierdie hoofstuk sal die navorser poog om aan die hand 

van empiriese studie met behulp van semi-gestruktureerde onderhoude, 

asook waarneming van 'n gevallestudie, die hulpverleningsproses aan die 

seksueel misbruikte kind beskryf ten einde verdere inligting in te samel om 'n 

Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel waarin selfhandhawing vir die 

seksueel misbruikte laerskoolkind aangespreek kan word.  Literatuur sal ook 

aangebied word wat hierdie aspekte vanuit die empiriese ondersoek 

kontroleer. 
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Ten einde dit te voltooi is ‘n duidelike uiteensetting van die 

navorsingsmetodologie wat benut is, asook die bevindings van die empiriese 

gedeelte van die navorsing nodig.  Die wyse waarop die bevindings van die 

empiriese gedeelte van die navorsing bereik is, sal onder andere aangedui 

word.  'n Uiteensetting van empiriese resultate wat deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude verkry is sal uiteengesit word. 

 

3.2 Die kwalitatiewe navorsingsproses toepaslik in hierdie studie 
 

Tydens hierdie studie is van ‘n kwalitatiewe benadering gebruikgemaak.  

Toegepaste navorsing is gebruik aangesien die aard daarvan relevant is tot 

die lewe van die wat deel van die ondersoek was, se lewens is.  Die 

kwalitatiewe navorsingsproses is volgens die vyf fases soos in De Vos 

(2002:85) verdeel en in hierdie studie soos volg toepaslik gemaak 

 
Fase 1: Die Keuse van ‘n 

navorsingsprobleem 
Ondervang in Hoofstuk 1 

Fase 2: Die formulering van die 
probleem, die navorsingsvraag 
en die identifisering van die 
navorsingsprobleem. 

Ondervang in Hoofstuk 1 

Fase 3: Die beplanningsfase:  
Selekteksie van 'n paradigma en 
besluit op die plek van die 
literatuuroorsig 

Ondervang in Hoofstuk 2 

Fase 4 Die implementeringsfase:  data-
insameling en literatuurkontrole 

Ondervang in Hoofstuk 3 

Fase 5 Interpretasie van data en 
voorlegging van data na 
aanleiding van die doel van die 
studie 

Ondervang in Hoofstuk 3 
en Hoofstuk 4 waar die 
voorlegging van die riglyne 
as aanbevelings 
bekendgestel word. 

Tabel 3.1 Die kwalitatiewe navorsingsproses volgens die vyf stappe 
(De Vos, 2002:85) 

 
3.2.1 Die implementeringsfase:  data-insameling en literatuurkontrole 

 

Volgens Casley en Kumar (1988:2) is die doel van data-insameling drieledig:  

beskrywing, verduideliking en voorspelbaarheid.  Ten einde navorsingsdata te 
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beskryf, noem dieselfde navorsers dat inligting benodig word oor wie betrokke 

is, wanneer dit plaasgevind het en waar dit plaasgevind het. 

 

Die insameling van inligting vir kwalitatiewe navorsing vind, aldus Mouton en 

Marais (in De Vos, 2002:365) minder gestruktureerd plaas.  'n Teoretiese 

paradigma het vir die doeleindes van hierdie studie die grondslag gevorm 

waarop alle verdere inligting ingesamel is. 

 

Spel as ‘n kommunikasiemedium met die deelnemer het die insameling van 

bruikbare inligting moontlik gemaak.  Die kinderhuishoof en maatskaplike 

werkers van "Ons kinderhuis" het tien kinders geselekteer wat slagoffers van 

seksuele misbruik was waaruit een deelnemer geselekteer is volgens 'n 

bepaalde kriteria.  Die kriteria vir die keuse van die deelnemer was soos volg: 

 

• ‘n Kind in die middelkinderjare.  In die geval van die studie was die 

deelnemer 11 jaar oud; 

• ‘n Kind wat as slagoffer van seksuele misbruik deur ‘n maatskaplike 

werker geïdentifiseer is;  en‘n  

• Kind wat na aanleiding van die aangebode probleem nog nie 

ingeskakel was vir terapie by professionele dienste nie. 

 

Motsoeneng (2005:59) is van mening dat ‘n kwalitatiewe studie ‘n metode is 

waarvolgens die navorsing in woorde eerder as in getalle beskryf word.  

Vervolgens word kwalitatiewe navorsing gedefinieer. 

 

Volgens Smaling (1992:174) beskou kwalitatiewe navorsers die metode van 

data-insameling as oop, buigbaar en nie streng geregmenteer nie.  Vir 

Hitchcock en Hughes (1995:12) is die voordeel hiervan verbonde die 

bymekaarbring en van die onderwerp van navorsing. 

 

Wallen en Fraenkel (2001:81) beskryf ‘n instrument as ‘n prosedure 

waarvolgens die navorser inligting versamel.  Algemene instrumente sluit in 

toetse, onderhoudskedules, skale, kontrolelyste en observasievorms, terwyl 
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onderhoude ‘n erkende instrument is wat in navorsing gebruik word.  In díe 

navorsing word semi-gestruktureerde onderhoude met behulp van 

selfontwerpte onderhoudskedule as instrumente of metodes van data-

insameling gebruik. 

 

Bell (in Odera, 2002:18) verwys daarna dat semi-gestruktureerde onderhoude 

‘n gedetailleerde gids van onderwerpe bied waar vooropgestelde sinne oor 

die temas geformuleer is.  Die deelnemer word ook die geleentheid gebied 

om van die onderwerp af te wyk.  Vanuit die Gestaltspelterapie rig die doel 

van die terapeut hom om op die hier-en-nou te fokus met dit wat op die 

kinderkliënt se voorgrond is. 

 

Semi-gestruktureerde onderhoude is veral toepaslik wanneer ‘n spesifieke 

aspek van ‘n probleem in diepte bestudeer moet word wat ook as bruikbaar 

toegepas kan word vir die gevoelens-en gedragsreaksies van die seksueel 

misbruikte laerskoolkind.  Tydens die semi-gestruktureerde onderhoude kan 

waarneming waardevolle inligting bevat wat aldus Bell (in Odera, 2002:18) 

beklemtoon word. In die navorsing was dit gepas om van semi-

gestruktureerde onderhoude gebruik te maak omdat die studie gerig is op ‘n 

spesifieke aspek, naamlik selfhandhawing by die laerskoolkind wat seksueel 

misbruik is.  In die semi-gestruktureerde onderhoude kan die navorser ‘n wye 

reeks tegnieke gebruik om data in te samel.  Tegnieke soos in- diepte 

onderhoude en waarneming van die deelnemer kom handig te pas in semi-

gestruktureerde onderhoude (Bell in Odera, 2002:18).  In die studie is in-

diepte onderhoude met die deelnemer gevoer en kon die navorser sy 

belewing en emosies tydens die onderhoude waarneem. 

 

Die navorser kon die semi-gestruktureerde onderhoude self administreer en 

vooroordeel kon vermy word omdat die proses dìe van die deelnemer self 

was en nie ‘n interpretasie deur die navorser nie.  Die onderhoude kon ook in 

‘n ontspanne en veilige atmosfeer, by die kinderhuis wat vir die deelnemer 

bekend is, voltooi word.  Die deelnemer het nie angstigheid ervaar deurdat 

die navorser dadelik ‘n respons vereis het nie, maar het ’n gemaklike 

informele terapeutiese aard ingeneem. 



 65

3.2.2 Implementering van die empiriese navorsing 
 

Die implimentering van die empiriese navorsing het behels dat spesifieke 

konsepte wat vanuit die teorietiese paradigma as uniek aan die 

Gestaltterapeutiese proses bekend is, in intervensie bekendgestel is.  Hierdie 

konsepte het die struktuur vir die navorsingsproses gebied waarna kategoriee 

geïdentifiseer is wat uniek aan die belewenis van selfhandhawende gedrag 

by die kind in sy middelkinderjare is.  ’n Verdere aspek naamlik die hantering 

van seksuele misbruik is ook in die terapeutiese intervensie hanteer.  Dit is 

gedoen ten einde die doel van die studie daar te stel, naamlik om riglyne vir 

selfhandhawende gedrag aan die seksueel misbruikte kind. 

 

3.2.2.1 Interpretering en integrering van die navorsingsbevindings 
 

Die navorser het met behulp van die kinderhuishoof en maatskaplike werkers 

‘n deelnemer geïdentifiseer wat seksueel misbruik is.  Identifiserende 

besonderhede is nie vir die studiedoeleindes gebruik nie, omdat dit die 

verbreking van vertroulikheid sou beteken.  Besonderhede van die kind wat 

as deelnemer opgetree het, word volgens ‘n voorletter weergegee.  

 

• Agtergrondinligting 
 

Die semi-gestruktureerde onderhoude het soos volg verloop: 

 

In die drie voorafgaande sessies is ‘n vertrouensverhouding met die 

deelnemer gevestig.  Die navorser het verseker dat sy deur middel van spel 

op die ontwikkelings- en emosionele vlak van deelnemer gedaal het om 

sodoende kontak te bewerkstellig.  Deur middel van sensoriese bewusmaking 

asook spesifieke aktiwiteite om die deelnemer se self te versterk, het die 

navorser hom bewus gemaak van die feit dat hy uniek is.  Daarmee word 

bedoel dat hy uniek is in die feit dat hy byvoorbeeld nie van‘n boot hou nie, en 

dit dit hom anders maak as kinders wat van ’n boot hou.  Dit is in orde om nie 

van ’n boot te hou nie en gee aan hom ’n unieke karaktertrek wat hom 

spesiaal maak. 
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Die navorser het empatie teenoor die deelnemer getoon deur hom te laat 

verstaan dat sy gevoelens eg is en dat hy so mag voel.  Die terapeutiese 

sessies, met spesifieke verwysing na kontakmaking, sensoriese 

bewuswording en projeksie word vervolgens aan die leser voorgehou: 

 

Sessie 1: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Kontakmaking: 
 

Die terapeut het aan die deelnemer gevra hoe dit met hom nou gaan wat wat 

hy nou voel.  Hy het positief gereageer en geantwoord dat hy opgewonde is 

omdat hulle daardie dag as kinderhuis gaan fliek. 

 

Kategorie geïdentifiseer:  Fokus op die hier en nou ten 
einde bewustheid voorgrondbehoeftes te verkry 

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese kontakmaking: 
 

Die terapeut het dit ten doel gehad om die deelnemer in visueel in kontak met 

homself te bring.  Die terapeut en deelnemer het “Ek sien met my klein ogie” 

gespeel.  In die spel neem die deelnemer ’n voorwerp in die vertrek waar wat 

byvoorbeeld groen is sonder om dit bekend te maak.  Die terapeut moet raai 

wat hy raak sien.  Die rolle in die spel van wie die voorwerp moet raai, kan 

gewissel word. 

 

Kategorie geïdentifiseer:  Benut sintuie ten einde 
sensoriese kontakmaking in die hier en nou te 
bewerkstellig. 

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  Die 
benutting van projeksies: 
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• Agtergrond vanuit projeksie 

 

Die deelnemer is gevra om ’n tekenprojeksie te doen.  Die deelnemer het ’n 

boom wat nat reën en ’n hartseer son geteken (Bylae B).  Twee temas het in 

die projeksie na vore gekom en wat met behulp van Gestaltterapeutiese 

tegnieke ontsluit is, naamlik die verlies wat die deelnemer beleef ten opsigte 

van sy ma en dat hy na ‘n satelliethuis sou wou gaan, het na vore gekom. 

 

Die projeksie van die deelnemer was soos volg: 

 

Die son is hartseer is omdat die boom se bas afreën en die boom verlies ly 

aan die afwesigheid van die bas.  Deelnemer verwys dat die feit dat sy ma 

hom verwerp en dat hy by die kinderhuis oor sy ma huil.  Hy voel dus beter 

nadat hy gehuil het.  Die feit dat hy sy emosies deur middel van huil kan 

ontlaai, bemagtig die deelnemer.  Die maatskaplike werker by die kinderhuis 

dien as ondersteuningsbron.  Deur die benutting van die projeksie toon die 

deelnemer dat hy aanvaar wil word (aanvaarding wat hy nie by sy ma 

ontvang nie) en dat hy seksuele misbruik toelaat om sodoende aanvaar te 

word. 

 

Die deelnemer wil na ‘n satelliethuis gaan en nie by die kinderhuis bly nie.  By 

die satelliethuis is ‘n maat wat nie met hom sal baklei nie.  Dit wil voorkom of 

die deelnemer homself nie kan handhaaf teen die maatjie wat met hom baklei 

nie.  Die maatskaplike werker het aangetoon dat die deelnemer in die 

kinderhuis self seksueel misbruik word.  Dit blyk die rede te wees waarom die 

deelnemer nie in die kinderhuis wil bly nie.  Hierdie vermoede is deur die 

deelnemer bevestig. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die projeksies: 
 
Belangrike persone in die kind se lewe is nodig 
 
Verlies aan sekuriteit ontneem ’n kind van 
selfhandhawende gedrag 
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Sessie 2: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Kontakmaking: 
 

Die navorser gee aan die deelnemer die geleentheid om te vertel hoe sy 

naweek was en fokus om hom te bemagtig deur erkenning aan hom te gee vir 

take en optrede wat hy gedurende die naweek voltooi het.  Die terapeut gee 

aan hom beheer deur aan hom toestemming te gee om sy optrede en 

gevoelens te mag besit.  Hy maak dus sy optrede en gevoelens sy eie. 

 

Kategorie geïdentifiseer vanuit die sessie: 
Gee aan die kind beheer oor sy situasie deur 
toestemming te gee vir sy beleefde gevoelens. 

 

Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese bewusmaking: 
Die navorser het aan die deelnemer die versoek gerig om sy oë te sluit en te 

luister watter geluide hy hoor.  Die repondent het onder andere geluide van 

mensestemme, die voëls en lugversorging ouditief waargeneem. 

 

Kategoriee geïdentifiseer uit projeksies: Bemagtig die 
kind deur bewustheid oor sy liggaamlike vermoëns soos 
gehoor te vestig.  

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Projeksie: 
 

Na aanleiding van wat die deelnemer in die vorige sessie bekend gemaak 

het, naamlik dat hy homself nie kan handhaaf teen die spesifieke kind wat 

met hom in die kinderhuis baklei en seksueel misbruik nie, het die navorser 

beplan om ‘n kleiprojeksie te gebruik om die situasie waar selfhandhawing 

benodig word, uit te speel.  Die deelnemer word bewus van sy tas-en 
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reuksintuig deur middel van die projeksie met klei.  In die proses om die 

situasie uit te speel, vestig die navorser selfvertroue in die deelnemer om 

selfhandhawing toe te pas.  Die deelnemer is van sy gevoelens bewus 

gemaak, naamlik hoe hy voel wanneer hy misbruik word.  Die navorser het 

aan die deelnemer die alternatief gegee om vir die oortreder, bv. die maatjie 

wat hom wil misbruik of slaan te vra wat die rede agter sy aksie is.  Die 

deelnemer het vermeld dat hy van mening is dat hy makliker selfhandhawing 

sal kan toepas wanneer dit nodig is. 

 

Kategoriee geïdentifiseer uit sessie:  
Benut alternatiewe om kind ’n gevoel van beheer in 
“beheerlose” situasies te gee 

 

Sessie 3: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Kontakmaking: 
 

Die navorser gee aan die deelnemer die geleentheid om te vertel hoe dit met 

hom gaan.  Die deelnemer het geantwoord dat hy opgewonde is omdat hulle 

daardie dag aan ’n swemaktiwiteit sou gaan deelneem waarvan hy hou.  Die 

navorser benut die kontakmaking deur in sy opgewondenheid te deel en aan 

hom te illustreer hoe keuse (in hierdie geval swem) balans in sy lewe kan 

bring. 

 

Kategorie geïdentifiseer vanuit sessie: 
Illustreer aan die kind hoe om keuses te benut ten einde 
selfhandhawend op te tree 
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Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese bewusmaking: 
 

Die sensoriese bewusmaking in hierdie sessie was gefokus op die 

reuksintuig.  Die deelnemer het lug in en uit geasem en die lug geruik.  Die 

deelnemer moes ook aan verskillende geure ruik en vertel hoe dit hom laat 

voel of waaraan hy dink.  In die geval van vanielje-geursel en kakao, het 

deelnemer dit laat blyk dat dit hom aan verjaarsdagkoek laat dink.  Die kaneel 

het hom aan pannekoek herinner.  In al die gevalle het die sensoriese 

bewusmaking gevoelens van blydskap by die deelnemer ontlok. 

 

Kategorie geïdentifiseer vanuit projeksies: Illustreer aan 
die kind dat die verlede deel is van die hede maar dat dit 
hom nie meer kan beïnvloed nie aangesien dit verby is. 

 

Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Projeksie: 
 
In die projeksie moes die deelnemer prente waarvan hy hou uit ‘n tydskrif knip 

en plak (Bylae C).  Die navorser het dit ten doel gehad dat, terwyl die 

bewusmaking van die self plaasvind, die self in die proses versterk word om 

sodoende selfhandhawing toe te pas.  Die deelnemer het prente van ‘n 

dolfyn, ontbytpap, blomme, ‘n selfoon, 'n kersboom en kos uitgesoek en 

geplak. 

 

Kategorie geïdentifiseer vanuit projeksies:  fokus op die 
proses van bewustheid en hoe die kind bewustheid oor sy 
emosie kan benut wanneer hy onseker voel 

 

Sessie 4: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Kontakmaking  
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Die navorser het aan die deelnemer die geleentheid gebied om te vertel 

waarmee hy besig was voordat hy vir die sessie aangemeld het. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit sessie:  Fokus op die 
instandhouding van ‘n vertrouensverhouding 

 

Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese bewuswording: 
 

Die navorser het die deelnemer bewus gemaak van die tassintuig.  Hy het 

aan verskillende teksture gevoel en moes sê waaraan dit hom laat dink en/of 

hoe dit hom laat voel.  Die deelnemer het getoon dat die teksture hom aan die 

wolke (gladde teksture) en die teerpad (growwe teksture) laat dink.  Hy het 

gevoel dat die wolke vryheid gee. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit projeksie:  Benut 
tassintuig om liggaamlikheid binne die konteks van die 
veld (omgewing) te plaas.  In hierdie geval is dit ook 
belangrik om te fokus op selfvertroeteling 

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma): 
Projeksie: 
 
Die navorser het die deelnemer prente uit ‘n tydskrif laat knip en plak waarvan 

hy nie gehou het nie (Bylae D).  Hy het prente van ‘n boot, die kleure rooi en 

wit saam, “Cupido”, kos en hande uitgesoek.  Die navorser het aan die 

deelnemer gevra waaraan die hande hom laat dink.  Die deelnemer het 

geantwoord dat die hande hom laat dink aan die seksuele misbruik waaraan 

hy bloot gestel is. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die projeksie:  Die besit 
van gevoelens en die hantering van voorgrondsgedagtes 
is belangrik ten einde selfgeldende gedrag te vestig 
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Sessie 5: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Kontakmaking: 
 
Die deelnemer het aan die navorser vertel hoe dit met hom gaan. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  Vestiging van 
‘n terapeutiese verhouding 

 

Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese bewuswording: 
 
Hy is bewus gemaak van die smaaksintuig deur oor verskillende smake te 

praat en gegeurde lekkers te proe.  Verder moes hy sê hoe dit hom laat voel 

of laat dink en hoe hy wil maak as hy daaraan dink. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  Die 
herkenning van elke kind se proses is noodsaaklik 
alvorens selfgeldende gedrag oorgedra kan word. 

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Projeksie: 
 
Die deelnemer het homself geteken (Bylae E).  Die navorser is van mening, 

uit praktiese ervaring uit die opvoedkunde, dat die manier hoe die tekening 

vertoon, daarop dui dat die deelnemer volgens normale ontwikkelingsvlak 

vorder.  Daarmee word bedoel dat die tekening realisties lyk met ‘n nek, arms, 

bene en voete.  ‘n Kind wat ‘n tekening in die voorskoolse jare teken, sal 

byvoorbeeld nie ‘n nek teken nie.  Die deelnemer het homself met ‘n treurige 

gesig geteken en self bevestig dat hy nog met selfhandhawing sukkel en dit 

nie altyd regkry om homself te handhaaf nie.  Na aanleiding van wat die 
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deelnemer gesê het, is die situasie om homself te handhaaf, met kleipoppe 

uitgespeel. 
 

Die struktuur van persoonlikheid waarbinne hierdie kind funksioneer is die 

impasse.  Kinders wat vir terapie kom is gewoonlik in hierdie laag.  Die kind 

het ‘n gebrek aan ondersteuning vanuit die omgewing, en hy het nog nie die 

punt van selfondersteuning bereik nie (Korb, et al., 1989:127).  Perls (in Korb, 

et al., 1989:128) beskryf die impasse laag as “the crucial point in therapy, the 

crucial point in growth”.  Blom (2004:37) verduidelik dat die impasse 

gekenmerk word aan twee polariteite wat in konflik met mekaar is.  Die een 

deel wil die onvoltooide situasie voltooi, terwyl die ander deel die pyn en 

moeilike tyd wil vermy.  Die kind ervaar ‘n gevoel van vrees dat hy vasgevang 

of verlore sal raak. 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  Identifiseer 
struktuur van persoonlikheid waarbinne die kind 
funksioneer alvorens selfgeldende gedrag oorgedra kan 
word. 

 

Sessie 6: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese kontakmaking: 
 

Die beginsels van sensoriese kontakmaking word hier benut ten einde ’n 

bewustheid van die self te kweek.Die deelnemer het aan die navorser 

verjaardaggeskenke wat hy gekry het, gewys.  Dit was duidelik dat die 

deelnemer opgewonde was oor sy geskenke.  Hy het aan die navorser gesê 

dat iemand by die Kinderhuis hom per geleentheid seksueel wou misbruik en 

dat hy homself gehandhaaf het deur na die huispersoneel gaan roep.  Die 

deelnemer kan dit met gemak oorvertel en vertrou die verhouding genoeg om 

dit met die terapeut te deel.  Hy noem aan die navorser dat sy liggaam sy eie 

is en niemand daaraan mag vat nie. 
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Die impasse laag word gevolg met die implosiewe laag.  Hierdie laag staan 

ook bekend as die “dooie laag” (Blom, 2004:38).  Tydens die implosiewe fase 

begin die kind besef tot watter mate hy homself ingeperk het, en begin om 

met nuwe gedrag te eksperimenteer.  Hierdie kind is bewus van sy eie gedrag 

en emosies, maar toon ‘n gebrek aan energie om verantwoordelikheid 

daarvoor te neem (Blom, 2004:38). 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  Identifiseer 
struktuur van persoonlikheid waarbinne die kind 
funksioneer alvorens selfgeldende gedrag oorgedra kan 
word. 

 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Sensoriese bewusmaking ten einde die eksplosiewe laag van 
funksionering te bereik: 
 
Die eksplosiewe laag volg op die implosiewe laag.  Die eksplosiewe laag 

word bereik wanneer eksperimentering met nuwe gedrag, asook die 

toepassing daarvan, suksesvol was.  Die kind kom nou in kontak met 

gestoorde energie, en aandag kan spandeer word aan onvoltooidhede, die 

ervaring van emosies en eksperimentering met nuwe gedrag (Vergelyk Blom, 

2004:39, Clarkson, 1989:112). Die deelnemer is weereens van die visuele 

sintuig bewus gemaak deur hom gekleurde balletjies uit ‘n bakkie te laat haal 

terwyl sy oë gesluit is.  Nadat die balletjie uit die bakkie gehaal is, kon die hy 

sy oë open en sê waaraan hy dink as hy die spesifieke kleur sien of hoe dit 

hom laat voel.  Die pers balletjie het hom laat dink aan die pers rand van die 

televisie by die Kinderhuis, terwyl die geel balletjie hom aan sy broek en 

karretjie laat dink het.  Die oranje balletjie het hom aan die Oranjerivier laat 

dink, asook die son en rand van die legkaart.  Hierdie sensoriese projeksie 

word as metafoor gebruik vir verandering en toepaslik gemaak op wat in sy 

lewe gebeur.  Dat daar verskillende dele is en elkeen ’n verskillende funksie 

in sy lewe vertolk – so het elkeen keuses oor wat hy wil doen en wat hy nie 
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wil doen nie.  Daar is vir elke keuse altyd ’n gevolg en elke kind moet self 

besluit watter gevolg van sy keuse hy wil hê. 

 

Die deelnemer teken spontaan waarvan hy hou, watter keuses hy maak en 

hoekom hy dit doen, byvoorbeeld krieket speel en wiskunde doen (Bylae F). 

 

Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  
Identifiseerstruktuur van persoonlikheid waarbinne die 
kind funksioneer alvorens selfgeldende gedrag oorgedra 
kan word. 

 
Sessie 7: 
 
Konsep voortspruitend vanuit teoretiese aanname (paradigma):  
Vestiging van bewutheid oor veranderde gedrag : 
 
Die navorser het die deelnemer die geleentheid gegee om te vertel hoe dit in 

die skool met hom gaan. 

 

Die sensoriese bewusmaking is met die projeksie geïntegreer.  Terwyl die 

deelnemer geverf het, het die navorser musiek gespeel.  Hierdeur versterk 

die terapeut die boodskap dat jy keuses het om uit te oefen en 

selfhandhawend na aanleiding van jou keuses moet optree.  Die deelnemer 

teken waarin hy goed is (Bylae G).  Aangesien hy goed is in Afrikaans en 

Tegnologie, het hy dié vakke met 'n tekening van 'n boek voorgestel.  Verder 

het hy 'n rugbybal geteken, en 'n huisie, wat sy liefde vir teken voorstel.  Twee 

mannetjies, met die woord "nee" daarby het selfhandhawing, naamlik om 

‘nee’ te sê as iemand iets aan hom doen waarvan hy nie hou nie, voorgestel.  

Selfhandhawing is dus gevestig deurdat die deelnemer sensories bewus 

gemaak is van homself om sodoende selfhandhawing te bewerkstellig. 
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Kategoriee geïdentifiseer vanuit die sessie:  Identifiseer 
struktuur van persoonlikheid waarbinne die kind 
funksioneer alvorens selfgeldende gedrag oorgedra kan 
word. 

 
3.2.3 Prosessering van data van die navorsingsbevindings 
 

Deur hierdie terapeutiese proses te illustreer is die Gestaltterapeutiese 

proses om selfhandhawing by die kind wat seksueel misbruik is uiteengesit.  

Dit is egter noodsaaklik om die verloop van die proses sistematies te ontleed 

ten einde die benuttingswaarde daarvan vir die navorsingsproses te illustreer.  

Die prosessering van die data wat bestaan uit konsepte en kategoriee word 

soos volg voorgestel: 

 
3.2.3.1 Analisering van konsepte en kategorieë tydens die 

navorsingsproses 
 

Konsepte en kategoriee word geanaliseer deur dit te identifiseer, te 

klassifiseer en te definieer.  Vervolgens sal die konsepte wat in die 

navorsingsproses geïdentifiseer is uiteengesit word waarna dit in ’n riglyn 

aangebied sal word.  Die klassifikasie en definiëring van konsepte en 

kategoriee het reeds binne die konteks van die paradigmatiese perspektief 

van die studie geskied en sal dus nie in hierdie hoofstuk herhaal word nie. 
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Konsep waarop kategorie berus Kategorie ten einde selfhandhawende 

gedrag te vestig 

Kontakmaking vir die vestiging van 
terapeutiese verhouding en bewustheid 
oor sy self 

Fokus op die hier en nou ten einde bewustheid 
van voorgrondbehoeftes te verkry. 
 
Gee aan die kind beheer oor sy situasie deur 
toestemming te gee vir sy beleefde gevoelens 
Bemagtig die kind deur bewustheid oor sy 
liggaamlike vermoëns soos gehoor te vestig. 
Illustreer aan die kind hoe om keuses te benut 
ten einde selfhandhawend op te tree 
Fokus op die instandhouding van ‘n 
vertrouensverhouding 

Sensoriese kontakmaking 

Benut sintuie ten einde sensoriese 
kontakmaking in die hier en nou te 
bewerkstellig. 

Bemagtig die kind deur bewustheid oor sy 
liggaamlike vermoëns soos gehoor te vestig. 

Illustreer aan die kind dat die verlede deel is 
van die hede maar dat dit hom nie meer kan 
beïnvloed nie aangesien dit verby is. 

Die herkenning van elke kind se proses is 
noodsaaklik alvorens selfgeldende gedrag 
oorgedra kan word. 

Projeksies 

Belangrike persone in die kind se lewe is 
nodig. 
Verlies aan sekuriteit ontneem ’n kind van 
selfhandhawende gedrag. 
fokus op die proses van bewustheid en hoe 
die kind bewustheid oor sy emosie kan benut 
wanneer hy onseker voel. 
Benut alternatiewe om kind ’n gevoel van 
beheer in “beheerlose” situasies te gee. 
Die besit van gevoelens en die hantering van 
voorgrondsgedagtes is belangrik ten einde 
selfgeldende gedrag te vestig. 
Identifiseer struktuur van persoonlikheid 
waarbinne die kind funksioneer alvorens 
selfgeldende gedrag oorgedra kan word. 

 
Tabel 3. 2: Konsepte en kategoriee geïdentifiseer uit die resultate van 

die terapeutiese sessies (semi-gestruktureerde 
onderhoude). 

 

Vanuit hierdie tabel is dit duidelik dat drie sentrale hoofkonsepte vir die 

vestiging van selfhandhawende gedrag benut is waaruit kategoriee 

voortgespruit het.  Hierdie kategoriee kan as riglyn dien vir die spelterapeut 

ten einde selfhandhandhawende gedrag te versterk.  Wat egter belangrik is, 
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is dat geen terapeutiese tegnieke of mediums in spelterapie voorgestel word 

in die uiteensetting van die riglyn nie aangesien elke kind se veld dit wil sê, dit 

wat belangrik is binne die konteks van sy hierwees, verskil en tegnieke en 

mediums dus dienooreenkomstig aangepas moet word. 

 

3.3 Slotsom 
 

In hierdie studie is 'n riglyn saamgestel ten opsigte van kinders wat seksueel 

misbruik is en sukkel om selfhandhawende gedrag te toon.  Die kinders 

verloor kontak met hulself deur die trauma wat hulle ervaar het.  Hulle 

onbewustheid van hulself maak selfhandhawing dus nie meer moontlik nie.  ’n 

Riglyn ten opsigte van selfhandhawing is dat die kind nie grense aan homself 

en ander stel nie.  Hy verbaliseer nie gedrag wat vir hom onaanvaarbaar is en 

sodoende word in die geval van die studie, seksuele misbruik, toegelaat.  Die 

navorser het gepoog om 'n riglyn vir terapeute saam te stel om kinders wat 

seksueel misbruik is se selfhandhawing te verbeter. 

 

In hoofstuk vier sal die navorsingsproses na aanleiding van algemene 

gevolgtrekkings, tekortkomings en aanbevelings ten opsigte van die riglyn 

gegee word. 
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HOOFSTUK 4 
 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 
 

4.1 Inleiding 
 

Uit die navorsingsresultate wat in Hoofstuk 3 uiteengesit is, kon konsepte en 

kategoriee geïdentifiseer word wat as riglyn dien ten einde die seksueel misbruikte 

laerskoolkind se selfhandhawende gedrag aan te spreek.  Daardeur is die 

hulpverleningsproses aan hierdie kind so vaartbelyn en toepaslik moontlik gemaak. 

 

Die doel van hierdie hoofstuk is om aan te dui tot watter mate die navorsingsproses 

wat die daarstelling van ’n doel en doelwitte insluit saam met die daarstelling van ’n 

navorsingsvraag beantwoord is.  In hierdie hoofstuk word elke hoofstuk in die 

navorsingsverslag saamgevat en toepaslike gevolgtrekkings en aanbevelings oor 

elkeen word gemaak. 

 
4.2 Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings 
 
Die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van die studie is soos volg: 

 
4.2.1 Hoofstuk 1:  Algemene inleiding en uiteensetting van die studie 
 
4.2.1.1 Samevatting 
 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die probleemstelling en die motivering vir 

die uitvoering van die studie.  Die probleem wat geformuleer is, is dat 

selfhandhawende gedrag by die kind in sy middelkinderjare ’n belangrike komponent 

vir persoonlikheidsontwikkeling is, en indien hierdie kind die slagoffer was van 

seksuele misbruik, die ontwikkeling van sy selfhandhawende gedrag nie noodwendig 

ten volle geskied nie.  Hierdie verlies aan selfhandhawende gedrag mag ’n invloed 
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op die ontwikkeling van die kind se totaliteit as mens hê en latere probleme met die 

daarstelling van grense, sekuriteit en verantwoordelikheidneming hê. 

 

Die motivering vir navorsing in die verband kon gevind word in ’n leemte in die 

begeleiding van spelterapeute in die ontwikkeling van selfhandhawende gedrag by 

hierdie slagoffers wat bestaan, ook weens die min klem wat op selfhandhawende 

gedrag en die belangrikheid daarvan in lewensvaardighede gegee word.  Die 

implikasie hiervan is dat spelterapeute wat met die seksueel misbruike kind 

terapeuties werk dus dikwels hierdie hulpverlening sonder die nodige teoretiese 

kennis en ondervinding moet aanpak.  ’n Verdere implikasie is dat tyd dikwels ’n 

groot faktor in die hulpverleningsproses is en sonder die nodige riglyne aan die 

spelterapeut waardevolle tyd verlore mag gaan.  Die kind in nood word dan dikwels 

van terapeut na terapeut vir evaluering, assessering en hulpverlening gestuur. 

 

Die studie was hoofsaaklik verkennend van aard wat uitgeoefen is deur konsepte te 

verfyn en nuwe kennis en begrip rakende selfhandhawing by die seksueel misbruikte 

laerskoolkind te verken.  Die toepassingsmoontlikhede van Gestaltspelterapie is ook 

verken.  Verder is beskrywende data deur middel van semi-gestruktureerde 

navorsingsmetodes verkry. Die saamgestelde riglyn is ook beskryf om 

selfhandhawing vanuit ‘n Gestaltspelterapeutiese perspektief aan te spreek.  

Volgens De Vos (1998:80) word toegepaste navorsing onderneem om navorsing 

omtrent die belewenis van die individu meer humanisties en relevant te maak.  Die 

saamgestelde Gestaltspelterapeutiese riglyn om selfhandhawing vir die seksueel 

misbruikte laerskoolkind aan te spreek, is as navorsingsproduk en aanbeveling 

gegee. 

 

4.2.1.2 Gevolgtrekkings 
 
Tydens hierdie ondersoek is daar gebruik gemaak van ’n kwalitatiewe 

navorsingsbenadering.  Die kwalitatiewe instrumente wat vir die data-insameling 

gebruik is, was 

 

• semi-gestruktureerde onderhoude wat met een kind wat ‘n slagoffer van 

seksuele misbruik was, gevoer is en in die vorm van terapeutiese intervensie 
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geskied het, waaruit konsepte ongestel is;  kategorieë is hierna geïdentifseer 

vir kontrollering met die paradigmatiese perspektief van die studie, naamlik 

die gestaltterapeutiese perspektief en 

• dokumentstudie van die projeksies wat tydens die semi-gestruktureerde 

onderhoude deur die deelnemer gemaak is, is ondersteunend tot die 

geïdentifiseerde kategoriee aangebied. 

 

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die navorser van toegepaste 

navorsings gebruik gemaak het.  Die voordeel van hierdie toegepaste navorsing is 

dat dit praktykgerigte riglyne kon bied wat funksioneel aangewend kan word.  Verder 

kan die inligting wat gedurende hierdie studie ingesamel is, benut word vir verdere 

studies in dieselfde veld. 

 

Semi-gestruktureerde onderhoude is gebruik om inligting in te win.  Tweedens is vir 

die die doel van triangulering ook dokumentontleding van die projeksies deur die 

deelnemer benut.  Sodoende is soortgelyke perspektiewe rakende die belewenisse 

van die seksueel misbruikte kind vanuit verskeie invalshoeke belig.  Die deelnemer 

is deur middel van nie-waarskynlikheidseleksie met ‘n doelgerigte steekproeftrekking 

vanuit die teikenpopulasie geselekteer.  Die navorser het van semi-gestruktureerde 

onderhoude gebruik gemaak wat ondervang word in ‘n terapeutiese proses wat oor 

‘n hoeveelheid terapeutiese sessies met die deelnemer plaasgevind het.  Die semi-

gestruktureerde onderhoude het temas ingesluit wat eie aan die terapeutiese proses 

is.  Hierdie temas is as konsepte en kategorieë weergegee. 

 

4.2.1.3 Aanbevelings 
 
Die feit dat slegs een gevallestudie ondersoek is en die studie dus in der waarheid 

as ’n loodstudie beskou kan word is beperkend op die toepassing van die riglyne.  

Die omvang van die skripsie van beperkte omvang het egter verhoed dat die 

navorsing in ’n wyer konteks kon geskied. 

Die navorser kon sterker op ’n vertrouenswaardigheidstrategie geleun het om die 

enkele gevallestudie binne die konteks van wetenskaplikheid te ondersteun. 
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4.2.2 Hoofstuk 2:  ‘n Teoretiese paradigma vir selfhandhawing by die seksueel 
misbruikte laerskoolkind 

 
4.2.2.1 Samevatting 
 

In hierdie hoofstuk is die teoretiese paradigma vir die studie gestel.  Die fokus was 

op selfhandhawing in seksuele misbruik by die kind in sy middelkinderjare.  Die 

teoretiese paradigma het die belangrikste aspekte van die probleemstelling en doel 

van die studie, fokus op die integrering van alle toepaslike literatuur en die 

aanbieding van ‘n raamwerk waarvan die navorser haar metodes van ondersoek kon 

rig, uiteengesit. Verder dien die teoretiese paradigma as ‘n denkraamwerk wat die 

navorser se metateorie, modus operandi, perspektiewe in die literatuur en rigting van 

die studie aandui het.  Die mees belangrike aspekte wat in hierdie studie binne ‘n 

teoretiese paradigma vervat is, sluit die volgende in: 

 

• Perspektiewe vanuit die literatuur oor seksuele misbruik, vermoëns, 

lewensvaardighede en behoeftes ten opsigte van die kind in sy 

middelkinderjare uiteen te sit; en kognitiewe, sosiale, morele en emosionele 

ontwikkelingsterreine van die dinamika van seksuele misbruik, asook die 

gevolge daarvan, in Gestaltspelterapeutiese perspektief te plaas, en 

• Die Gestaltterapeutiese benadering as metateorie waarbinne die navorser 

die proses verklaar. 

 

4.2.2.2 Gevolgtrekking 
 
As motivering vir die daarstelling van ’n teoretiese paradigma kon aangevoer word 

dat daar deur Gestaltspelterapie die moontlikheid bestaan dat die navorser die 

respondent bewus sou kon maak van sy liggaam en die selfhandhawing van sy 

liggaam. 
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4.2.2.3 Aanbevelings 
 
Vanuit hiedie hoofstuk het dit na vore gekom dat die meeste ontwikkelingsteorieë 

gegrond word op die aanname dat die ontwikkeling van die kind in ‘n voorafbepaalde 

ontwikkelingsfrekwensie verloop.  Dit wil sê dat ontwikkeling met verloop van tyd 

vanaf onderontwikkeld tot volledig ontwikkeld sal vorder.  Die interafhanklikheid 

tussen die kind se biologiese kapasiteit en omgewingsinvloede het egter ‘n 

belangrike invloed op die wyse waarop hierdie natuurlike proses ontvou.  Dus sal 

trauma soos seksuele misbruik ‘n invloed op die natuurlike ontwikkeling van die kind 

hê.  Die invloed wat ontwikkelingsdinamika op selfhandhawende gedrag mag hê kon 

dus sterker beklemtoon gewees het in die teoretiese aannames wat in hoofstuk 2 

gemaak is en kan in latere navorsing verder ondersoek word. 

 

4.2.3 Hoofstuk 3:  Navorsingsmetodologie, empiriese resultate en 
literatuurkontrole 

 
4.2.3.1 Samevatting 
 
In hoofstuk drie het die navorser aan die hand van empiriese studie met behulp van 

semi-gestruktureerde onderhoude, asook waarneming van 'n gevallestudie, die 

hulpverleningsproses aan die seksueel misbruikte kind beskryf ten einde verdere 

inligting in te samel om 'n Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel waarin 

selfhandhawing vir die seksueel misbruikte laerskoolkind aangespreek kan word.  

Literatuur is aangebied wat hierdie aspekte vanuit die empiriese ondersoek 

gekontroleer het. 

Ten einde dit te voltooi is ‘n duidelike uiteensetting van die navorsingsmetodologie 

wat benut is, asook die bevindings van die empiriese gedeelte van die navorsing 

beskryf.  Die wyse waarop die bevindings van die empiriese gedeelte van die 

navorsing bereik is, is onder andere aangedui. 
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4.2.3.2 Gevolgtrekking 
 
Vanuit die empiriese navorsing het drie sentrale hoofkonsepte vir die vestiging van 

selfhandhawende gedrag na vore getree waaruit kategoriee voortgespruit het.  

Hierdie kategoriee word dan ook as riglyn aangebied vir die spelterapeut ten einde 

selfhandhandhawende gedrag te versterk.  Wat egter belangrik is, is dat geen 

terapeutiese tegnieke of mediums in spelterapie voorgestel word in die uiteensetting 

van die riglyn nie aangesien elke kind se veld, dit wil sê, dit wat belangrik is binne 

die konteks van sy hierwees, verskil en tegnieke en mediums dus 

dienooreenkomstig aangepas moet word. 

 

4.2.3.3 Aanbevelings 
 

In hierdie studie is 'n riglyn saamgestel ten opsigte van kinders wat seksueel 

misbruik is en sukkel om selfhandhawende gedrag te toon, hierdie riglyn is ontwikkel 

vanuit navorsing met ’n enkele gevalstudie.  Daar word aanbeveel dat die riglyne wat 

vanuit hierdie studie voortspruit toegepas word op soortgelyke verdere deelnemers 

ten einde die vertrouenswaardigheid van resultate verder te versterk.  Die bydrae 

wat hierdie studie dus lewer kan gevind word in die loodsondersoek waar 

gestaltspelterapie as hulpverleningsmetode benut is met die kind wat sukkel om 

selfhandhawende gedrag te toon. 
 

4.3 Evaluering van realisering ten opsigte van doelstelling en doelwitte en 
die beantwoording van die navorsingsvraag 

 

Die doel van hierdie studie was om 'n Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel om 

die selfhandhawende gedrag van die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te 

spreek ten einde die hulpverleningsproses aan hierdie kind so vaartbelyn en 

toepaslik moontlik te maak.  Die doel van hierdie studie is suksesvol bereik deur 

middel van die volgende doelwitte en dus impliseer dit dat die stappe ten einde die 

studie suksesvol te voltooi, nou afgehandel is. 

 

• om vermoëns, lewensvaardighede en behoeftes ten opsigte van die kind in sy 

middelkinderjare uiteen te sit en om kognitiewe, sosiale, morele en 
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emosionele onwikkelingsterreine van die dinamika van seksuele misbruik, 

asook die gevolge daarvan, in 'n Gestaltspelterapeutiese perspektief te plaas; 

• om aan die hand van 'n empiriese studie met behulp van semi-

gestruktureerde onderhoude, asook waarneming van 'n gevallestudie die 

hulpverleningsproses aan die seksueel misbruikte kind empiries te beskryf ten 

einde verdere inligting in te samel vir die derde doelwit naamlik;. 

• om 'n Gestaltspelterapeutiese riglyn saam te stel om selfhandhawing vir die 

seksueel misbruikte laerskoolkind aan te spreek; 

• om aan die hand van die navorsingsproses wat gevolg is, gevolgtrekkings en 

aanbevelings te maak vir verdere optrede ten opsigte van selfhandhawende 

gedrag by die laerskoolkind wat seksueel misbruik is. 

 

Die eerste doelwit is suksesvol bereik deur die beskrywing van literatuur in hoofstuk 

twee.  Die tweede doelwit is bereik deur die data wat verkry is in hoofstuk 3 krities te 

ontleed ten einde die derde doelwit, naamlik om gestaltspelterapeutiese riglyn saam 

te stel aan te spreek.  Hierdie gesltatspelterapeutiese riglyn is ook in Hoofstuk 3 

uiteengesit as ’n uitvloeisel van die empiriese navorsingsproses.  Die evaluering van 

die navorsingsproses in hierdie hoofstuk fokus op die laaste doelwit ten einde die 

proses suksesvol te voltooi. 

 

Die navorsingsvraag wat hierdie ondersoek verder gerig het, is 'n "wat-vraag" wat 'n 

verkennende, beskrywende of 'n evaluerende antwoord teweeg behoort te bring,  

Die vraag wat die ondersoek dus gelei het, is:  Wat is die mees belangrike 

komponente van die Gestaltspelterapeutiese proses wat benodig word om 'n riglyn 

saam te stel om selfhandhawing vir die seksueel misbruikte laerskoolkind aan te 

spreek? 
 

Deur in hoofstuk 3 die mees belangrike komponente in kategoriee te isoleer kon die 

navorsingsvraag suksesvol beantwoord word. 
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4.4 Gevolgtrekking ten opsigte van selfhandhawing en kontak 
 
Die volgende gevolgtrekkings is ten opsigte van die verband tussen selfhandhawing 

en kontak van die kind in die middelkinderjare gemaak: 

 

• Die literatuur het aangetoon dat die individu kontak met homself en omgewing 

moet handhaaf om sodoende bewus te raak van die self. 

• Hierdie bewustheid kan onder andere deur middel van kontak met die sintuie 

plaasvind. 

• Die navorsingstudie het bogenoemde bevestig deurdat die navorser die 

respondent in kontak gebring het met sy sintuie om homself beter te 

handhaaf. 

• In die terapeutiese sessies het die respondent, nadat hy voordurend in 

bewusmaking met sy sintuie gebring is, aan die navorser meegedeel dat hy 

homself beter kon handhaaf. 

• Die respondent het daarmee saam, deur middel van die dinge wat hy moes 

teken waarin hy goed is, aangetoon dat hy weerstand kan bied wanneer 'n 

ander persoon onaanvaarbare verwagtings van hom eis. 

 

4.5 Algemene aanbevelings 
 
Na aanleiding van die voorafgaande studie en gevolgtrekkings word die volgende 

aanbevelings gemaak: 

 

4.5.1 Gestaltspelterapeutiese hantering van die seksueelmisbruikte 
laerskoolkind 

 

Die volgende riglyne kan vir die hantering van die seksueelmisbruikte laerskoolkind 

met behulp van Gestaltspelterapeutiese tegnieke aanbeveel word: 
 

• Indien die seksueel misbruikte laerskoolkind aan Gestaltspelterapie tydens 

terapeutiese hulpverlening blootgestel word, kan hy deur middel van kontak 

met die sintuie gefasiliteer word om selfbewustheid te bewerkstellig. 
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• Deur laasgenoemde hulpverlening kan sodanige kinders ook gelei word om 

hul selfhandhawende gedrag te verhoog. 

 

4.5.2 Opleiding van die gemeenskap 
 

Dit is noodsaaklik dat die gemeenskap kennis neem van die moontlikhede wat die 

Gestaltspelterapie bied ten opsigte van selfhandhawing by seksueel misbruikte 

laerskoolkinders en indien nodig, sodanige gevalle vir professionele hulpverlening 

kan verwys. 

 

4.5.3 Opleiding van Gestaltspelterapeute 
 
Die waarde van die tegnieke wat in hierdie studie beproef en bevestig is, behoort 

opnuut by Gestaltspelterapeute tydens hul aanvanklike opleiding en heropleiding 

ingeskerp te word.  Sodoende kan hulle in staat gestel word om die beginsels van 

die Gestaltspelterapie optimaal te benut tydens terapeutiese hulpverlening aan 

seksuele misbruikte laerskoolkinders wat probleme ervaar om hulself te handhaaf. 

 

4.5.4 Ruimte vir toekomstige navorsing 
 
In hierdie studie is selfhandhawing by die seksueelmisbruikte laerskoolkind met 

behulp van Gestalspelterapeutiese hulpverlening bevorder deur fasilitering van 

kontak met die sintuie om selfbewustheid te bewerkstellig. 

 

Dit blyk dat ruimte vir verdere navorsing ten opsigte van die volgende aspekte 

bestaan wat nie in hierdie studie aangespreek is nie: 

 

• Die studie kan met voorskoolse en hoërskoolkinders gerepliseer word ten 

einde te bepaal of dieselfde resultate gelewer word. 

• Die verband tussen emosionele intelligensie en selfhandhawing kan verder 

ondersoek word. 

• Die invloed van ouer op die vestiging van selfhandhawing. 
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• Die implementering van ander Gestaltspelterapeutiese tegnieke anders as die 

teken -en kleiprojeksie wat in hierdie studie gebruik is, naamlik sandprojeksie 

om vas te stel of dieselfde uitkomste verkry is.  Verder kan die leëstoeltegniek 

gebruik word in verdere studies.  Deur laasgenoemde hulpverlening kan 

sodanige kinders ook gelei word om hul selfhandhawende gedrag te verhoog. 

 

4.6 Slotsom 
 
Die doel van hierdie navorsing was om 'n toegepaste studie te doen na die invloed 

van Gestaltspelterapie op selfhandhawing van die seksueel misbruikte laerskoolkind.  

Die verwagting word uitgespreek dat Gestaltspelterapeute en ander navorsers met 

vrug van die resultate van die navorsing gebruik kan maak.  Deur die riglyne wat 

vanuit hierdie studie na vore getree het, te benut, sal die navorser met groter 

vrymoedigheid selfhandhawende gedrag by die kind wat seksueel misbruik is, 

ontwikkel. 
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Toestemmingsbrief vir navorsing by Kinderhuis 
 
 
 
Die Kinderhuishoof 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

3 November 2005 

 

 

Geagte XXXXXXX 

 
NAVORSING IN KINDERHUIS 
 

Met verwysing na ons telefoongesprek op 2 November 2006, vra ek hiermee 

amptelik toestemming om van die kinderhuiskinders en personeel by 'n 

navorsingsprojek oor selfhandhawing by die seksueelmisbruikte 
laerskoolkind, te betrek.  Die navorsingsgegewens sal gebruik word vir 'n 

M.Diac (Spelterapie) skripsie by UNISA. 

 

 

Dankie vir vriendelike samewerking. 

 

 

Die uwe 

 

_______________ 

T. Louw 
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Waarvan deelnemer hou (1) 
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Waarvan deelnemer nie hou nie (1) 
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Selfportret 
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Waarvan deelnemer hou (2) 
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Waarin deelnemer goed is 
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